
I DNI ŚWIADOMOŚCI
ŻYWIENIOWEJ 

12-18 GRUDNIA 2020

12.12.2020r. (sobota)
15:00  Zdrowe nawyki żywieniowe jako klucz do sukcesu 
            Szymon Jagłowski, Weronika Marcinkowska 

13.12.2020r. (niedziela)
16:00  Czy nadmierna dbałość o zdrowe odżywianie może być szkodliwa?
            O ortoreksji i innych zaburzeniach odżywiania 
            Karolina Balcerczyk
 
17:00  Dlaczego dieta o niskim IG jest istotna w leczeniu trądziku? 
            dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof UWM

14.12 .2020r. (poniedziałek) 
15:00  Czy grozi mi "Syndrom metaboliczny? 
              dr inż. Damir Mogut
 
16:00  Żywienie a wysiłek fizyczny 
            dr inż. Joanna Ciborska
 
17:00  Budowanie odporności za pomocą diety i stylu życia 
            Paulina Prostko, Wiktoria Stepnowska
 
19:00  Jak czytać etykiety produktów spożywczych, 
             żeby powiedziały nam jak najwięcej?   
             mgr inż. Emilia Szabłowska
 
 



I DNI ŚWIADOMOŚCI
ŻYWIENIOWEJ 

12-18 GRUDNIA 2020

15.12.2020r. (wtorek)
15:00  Antyoksydanty a zdrowie człowieka - czy wiemy wystarczająco? 

     mgr inż. Aleksandra Purkiewicz

16:00  Emocjonalne jedzenie w gabinecie psychoterapeuty
            Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska

 
17:00  Dieta bez pszenicy - tak czy nie? 

      Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 

18:00  Czy dietetyka to tylko układanie jadłospisów?  
            Świadomość żywieniowa w   kontekście europejskim 

      dr inż. Katarzyna Janiszewska 
 
16.12.2020r. (środa)

15:00  Procesy i operacje jednostkowe w produkcji żywności, a zmiany oksydacyjne           
     lipidów i wybranych barwników
     mgr inż. Natalia Marat
 

16:00  Świadomość żywieniowa w kontekście zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn i 
      ich zdrowego starzenia się 
      dr inż. Anna Danielewicz
 

17:00  Zabiegi ujędrniająco-wyszczuplające z zakresu kosmetologii i medycyny
      estetycznej zalecane podczas diet odchudzających w celu poprawy kondycji 
      skóry twarzy i ciała. Czy sposób odżywiania się może wpłynąć na 
      skuteczność tych zabiegów? 
      mgr Julia Mikulska
 

19:00  Ograniczanie FODMAP w diecie - korzyści i zagrożenia 
            mgr inż. Katarzyna Boradyn
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17.12.2020r. (czwartek) 
16:00  Dlaczego odpowiednie nawodnienie

      organizmu jest ważne? 
      dr inż. Ewa Niedźwiedzka
 

17:00  Zagrożenia jakości zdrowotnej żywności 
     dr hab. inż. Renata Pietrzak-Fiećko
 

18:00  Jak świadomie wybierać mięso i produkty mięsne 
     dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
 
 
18.12.2020r. (piątek)

15:00  Czy na pewno wiem co jem? Świadomy wybór 
      Barbara Puzio, Małgorzata Pułjanauskas
 

17:00  Zniekształcenia obrazu Ja cielesnego 
            w odniesieniu do zaburzeń odżywiania 

      dr n. med. Kamila Julia Regin


