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Livsmedelsmikrobiologi
- teori och praktik
Göteborg 5-7 maj 2020

DATUM: 5-7 maj 2020

TID Dag 1 9.30-16.30  
Dag 2 8.30-16.30
Dag 3 8.30-15.30

PLATS Göteborg

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

14 april

REGISTRERING Anmäl dig här!

KURSAVGIFT 18 500 kr exkl. moms

KURSLEDARE Marie Blomqvist
Tel: 010-516 66 77
E-post:
marie.blomqvist@ri.se
 
Birgitta Bergström
Tel: 010-516 66 92
E-post:
birgitta.bergstrom@ri.se

KURSADMIN Tina Petersson
Tel: 010-516 66 63
E-post:
tina.petersson@ri.se

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska
kunskaper kring de vanligast förekommande
mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. För
att kunna producera och hantera livsmedel på ett
sätt som minimerar de mikrobiologiska riskerna
gäller det att kunna besvara flera frågor med
mikrobiologisk grund.
 

Utbildningen vänder sig till anställda på livsmedelslaboratorier inom

t ex industri eller kommun som vill öka förståelsen för mikrobiologisk

provsättning och analys.

 

Innehåll
Föreläsningar inom:

• Grundläggande mikrobiologi

• Produktförstörande och patogena mikroorganismer

• Förekomst av mikroorganismer i olika livsmedel samt

förutsättningar för tillväxt

• Praktiska moment på eftermiddagarna i labbet där

livsmedelsanalys utförs utifrån NMKLs metoder, mikroskopering,

demonstration av salmonellaanalys och mögel

• Varje deltagare genomför provsättning, analys och avläsning.

Eftermiddagarna ägnas åt laborationer.

 

I kursen belyser vi följande frågeställningar:
• Vilka mikroorganismer påverkar?

• Hur har de hamnat i livsmedlet?

• Hur kan man förhindra att de sprids och tillväxer?

 

Viss lab-vana är önskvärd för bästa utbyte av kursen.

https://www.trippus.net/Livsmedelsmikro20
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Livsmedelsmikrobiologi –
teori och praktik
Göteborg 5-7 maj 2020

Tisdag 5 maj

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Mikrobiologisk livsmedelsanalys

Laboration – Mikrobiologisk undersökning av livsmedel; ansättning.

Demonstration av Salmonellaanalys

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning - Laboration

16.30 Avslutning

Onsdag 6 maj

08.30 Grundläggande om mikroorganismer

11.00 Laboration – Avläsning, konfirmering, mikroskopiering

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning – Laboration

16.30 Avslutning

Torsdag 7 maj

08.30 Livsmedlens mikrobiologi, förskämningsflora, matförgiftningar

11.00 Laboration – Avläsning, konfirmering, demonstration av mögel

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning – Laboration

15.30 Uppsummering och avslutande diskussion


