
Табела 5.2 Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: OСНОВИ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник/наставници: Нада Ч. Николић, Ивана Т. Карабеговић, Бојана Р. Даниловић 

Статус предмета: обавезни модула Прехрамбена технологија и безбедност хране 

Тип предмета: научно-стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање различитих производних технологија у оквиру прехрамбене индустрије, најчешће коришћеним 

сировинама, савременим трендовима у прехрамбеној индустрији.   

Исход предмета  

Овладавање основним знањима неопходним за разумевање производних технологија у оквиру прехрамбене 

индустрије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција и нутритивна вредност хране. Храна са измењеним нутритивним саставом. Генетски 

модификована храна. Органски произведена храна. Квалитет и безбедност хране. Основни принципи 

конзервисања хране. Основе технологије жита, брашна, хлеба и пецива. Основе технологије угљених 

хидрата и кондиторских производа. Основе технологије воћа и поврћа. Основе технологије алкохолних 

пића. Основе технологије млека и млечних производа. Основе технологије меса. Основне законске 

регулативе у области хране и прехрамбене индустрије. Основе сензорне анализе хране. Трендови у 

прехрамбеној индустрији.  

Практична настава  

Лабораторијске вежбе 

Одређивање садржаја влаге у различитим сировинама и прехрамбеним производима. Одређивање садржаја 

киселости. Одређивање садржаја пепела. Одређивање садржаја лактозе у млеку. Сензорна анализа 

прехрамбених производа. Одређивање микробиолошке исправности намирница. Доказ вештачких боја. 

Рачунске вежбе 

Анализа и поређење садржаја влаге у различитим сировинама и прехрамбеним производима. Анализа и 

поређење садржаја киселости. Анализа и поређење садржаја пепела. Израчунавање енергетске вредности. 

Обрада и приказивања резултата сензорне анализе. Анализа присутних адитива на основу Е бројева.    
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Рачунске и лабораторијске вежбе. 

Консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 40 

практична настава 30   

семинарски рад  20   

 

  


