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Boglister og køb af kitler til 2. semester-fag 

 

– Fødevareteknologi 

 

 

Fødevaremikrobiologi 

The Microbiology of Safe Food, (3rd ed), 

Stephen J. Forsythe, Wiley, 2020 

ISBN: 978-1-119-40501-6 

 

 

Fødevaresikkerhed og lovgivning 

 -  -  -  -  -  

  
 

Fødevarekvalitet og kvalitetsmålinger 

Sensory Evaluation.  A practical Handbook,  

Paperback, 2009, Wiley-Blackwell 

Sarah E. Kemp, Tracey Hollowood and Joanne Holt 

ISBN: 978-1-4051-6210-4 

 
 
 

Fødevareteknologi I og II  

Unit Operations in Food Processing: 

https://www.nzifst.org.nz/resources/unitoperations/index.htm 

 

 

 
Innovation og produktudvikling  

-  -  -  -  -  

 

 

Applied statistics and planning of experiments 

Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 7/E,  

James Miller, Jane C Miller, 2018 

Pearson Higher Education • Paper, ISBN: 978-1-2921-8671-9 

 

Noter og kopier fra andre bøger. 

 

 

 

 

 

https://www.nzifst.org.nz/resources/unitoperations/index.htm
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På 2.semester-fagene på Fødevareteknologi-linjen får du brug for 2 forskellige 

kitler : én til laboratorierne og én til proceskøkkenet. 

 

 

1) Kittel – der skal bæres i proceskøkkenet, mærket ’Fødevareteknologi’  

på ryggen – skal bestilles og købes via www.FactumBooks.dk : 

 

Kittel til kvinder: Søg efter: ’damekittel m logo’ eller  ISBN-no  2600000027147 

Kittel til mænd: Søg efter: ’herrekittel m logo’ eller  ISBN-no  2600000027117 

 

- Under step 2 ’Levering’: vælg ’Afhentning i butik Halmstadgade’ 

- Under step 4 ’Adresse og kontakt’: angiv din størrelse og bed om levering 

på Hasselager Alle 8, Viby - i note-feltet 

 

Kitlen bliver så leveret på akademiets afdeling i Viby. 

 

 

2) Kittel – der skal bæres i laboratorierne  

– kan bestilles og købes via www.FactumBooks.dk : 

 

 Kittel til kvinder: søg efter: ‘damekittel’ og vælg din størrelse 

 Kittel til mænd: søg efter: ‘herrekittel’ og vælg din størrelse 

 

- Under step 2 ’Levering’: vælg ’Afhentning i butik Halmstadgade’ 

- Under step 4 ’Adresse og kontakt’: angiv din størrelse og bed om levering 

på Hasselager Alle 8, Viby - i note-feltet 

 

Kitlen bliver så leveret på akademiets afdeling i Viby. 

 

 Hvis du ønsker det, kan du prøve kittel m.h.p. størrelse på den første  

studiedag på akademiet – før du bestiller og betaler som beskrevet herover. 

 

 

 

http://www.factumbooks.dk/
http://www.factumbooks.dk/

