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Promocija knjige - sveučilišnog udžbenika
Kontrola i ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda
Dana 18. prosinca 1996. predstavljena je knjiga - sveučilišni udžbenik u
izdanju Hrvatskog mljekarskog društva pod nazivom: Kontrola i ocjenjivanje kakvoće
mlijeka i mliječnih proizvoda, autora prof. dr. Dimitrija Sabadoša.
Ovo su izdanje pripremili i dopunili: prof. dr. Jasmina L. Havranek i mr. Slavko
Kirin, a recenzirali: dr. Ljerka Gregurek, prof. dr. Mirza Hadžiosmanović, i prof,
dr. Silvija Miletić.
Kao što stoji u Predgovoru ovom II. izdanju djelo će poslužiti prvenstveno
nastavnoj svrsi u školama i fakultetima, zatim širokom krugu niljekarskih stručnjaka,
djelatnicima u poljoprivrednim školama, selekcijskom radu i dr.
Tiskanjem ovog djela posmrtno je odano priznanje prof. Sabadošu za predani
nastavnički i znanstveni rad na području mljekarstva, čiji opus sadrži više od 100
radova, kao i njegovo sudjelovanje na brojnim znanstvenim simpozijima i savjeto
vanjima.
Vjerujemo da če ovo hvale vrijedno stručno mljekarsko izdanje pobuditi velik
interes svih onih koji se izravno ili neizravno bave problematikom proizvodnje i
prerade mlijeka i mliječnih proizvoda.
Knjiga je tiskana na 340 stranica, tvrdog uveza, a može se još uvijek nabaviti
po cijeni od 250,00 kn, u Hrvatskom mljekarskom društvu, Ilica 3 l/III Zagreb.
Uredništvo

ZAKUUČCI
s godišnje skupštine Hrvatskog mljekarskog društva
od 18. 12. 1996.
Hrvatsko mljekarsko društvo treba:
1. i u buduće poticati i potpomagati izdavačku djelatnost;
2. odmah pristupiti organizaciji slijedećeg simpozija,
3. oformiti komisiju za praćenje rada mljekarskog odjeljenja Srednje
gospodarske škole u Križevcima;
4. pri odgovornim radnim tijelima i institucijama inzistirati na dovršenju
Pravilnika o kontroli kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda;
5. nastaviti suradnju sa svim institucijama u zemlji i inozemstvu, koje se bave
mljekarskom problematikom;
6. inicirati i organizirati edukativne stručne skupove naročito iz područja
proizvodnje mlijeka;
7. i nadalje tražiti načina sudjelovanja na stočarskim izložbama;
8. Hrvatsko mljekarsko društvo mora se organizirati tako da preuzme sve
poslove na svim razinama te postane središnjica ostvarivanja interesa struke.
Uredništvo
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