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Wstęp
Książka ta jest zbiorem kilkunastu artykułów dotyczących problematyki
chłodnictwa w zakładach mleczarskich. Teksty te zostały opublikowane na łamach
„Przeglądu Mleczarskiego”– miesięcznika, który od 1896 roku proponuje zakładom
szereg tekstów poświęconych zagadnieniom technologicznym i organizacyjnym.
Pierwszy z tekstów opublikowano na łamach czasopisma „Przemysł Spożywczy”
wydawanego przez oficynę wydawniczą naczelnej Organizacji Technicznej.
Poniższe teksty mają na celu zainteresować problematyką chłodnictwa
osoby tworzące branżę mleczarską. nie są to opracowania wyczerpujące poszczególne zagadnienia. Właściwie każdy artykuł można rozwinąć w kilku tomach
opracowań naukowych. Mamy nadzieję, że pomimo zastosowanych uproszczeń i
skrótów myślowych, artykuły te przybliżą tematykę chłodnictwa.
Jesteśmy również otwarci na wszelką dyskusję dotyczącą problematyki
niniejszej książeczki. Zapraszamy do dyskusji oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi poruszanej tematyki.

