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 1. Dane osobowe:  

  

Imię i nazwisko:  Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak   

  

   Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Katedra Technologii Mięsa  

ul. Wojska Polskiego 28  

60-637 Poznań  

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:  

  

1996: Magister inżynier technologii żywności w zakresie żywienia człowieka, 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział 

Technologii Żywności (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu), 27 marca 1996.  

Tytuł pracy magisterskiej: Izolacja titiny w formie natywnej z mięsa bydła 

Promotor: prof. dr hab. Edward Pospiech 

 

1996: Dyplom ukończenia Letniej Szkoły Naukowej z cyklu "Postępy w 

technologii żywności". Zastosowanie mikroskopii w badaniach żywności. 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, 4 dni 

1996. 

 

2005: Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział 

Technologii Żywności (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Nauk  o Żywności i Żywieniu).   

Tytuł rozprawy doktorskiej: Badanie możliwości zastosowania 

komputerowej analizy obrazu do oceny przebiegu procesu kutrowania oraz 

jakości wędlin. 

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Dolata.  

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz 

                    prof. dr hab. Jan Pyrcz 

 

2006: STATISTICA kurs podstawowy zorganizowany przez StatSoft Polska , 

Kraków 22-23 marca 2006;  

          STATISTICA „Statystyka dla niestatystyków” kurs zorganizowany przez 

StatSoft Polska, Kraków 25-26 września 2006 

 

2010: Certyfikat specjalisty do spraw ochrony środowiska. Ekologus- przebyte 

szkolenie 6-10 grudzień 2010 roku 

 

2012: Certyfikat uzyskany w ramach Projektu PN.: ”Przyszłość rozwojowa 

Żywności” organizacja: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

(przebyte szkolenia 27-31 sierpnia oraz 24-28 września 2012 roku) 

 

2014: Konferencja szkoleniowa "Nowe wymagania Unii Europejskiej dotyczące 

znakowania mięsa i produktów mięsnych oraz najwyższych 

dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz 

alternatywne metody wędzenia" 2014. 
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3. Przebieg pracy zawodowej   

 

1996- 2005:  asystent  w Instytucie Technologii Mięsa, Wydział Technologii 

Żywności (do 2004 r.), Akademia Rolnicza  im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu.  

  

2005 – do chwili obecnej - adiunkt w Instytucie Technologii Mięsa Wydział 

Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Wydział Nauk  o Żywności i 

Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).   

  

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

  Osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego jest monografia, która została wydana przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w  2019, zatytułowana:  

Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktury i 

różnicowania jakości wybranych produktów mięsnych 

 

Recenzent: dr hab. Joanna Żochowska-Kujawska  

Katedra Technologii Mięsa  

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w Szczecinie 

 

 

4.1. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania.   

 

4.1.1, Wprowadzenie   

Komputerowe systemy analizy obrazu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle 

spożywczym w sektorze produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej oraz ocenie i kontroli 

wybranych parametrów jakościowych (Cubero i in., 2011; Ma i in., 2016). Jako metoda 

niedestrukcyjna, pozwalająca uzyskać szybką, powtarzalną i obiektywną ocenę jakości, 

stosowana jest do pomiaru i prognozowania jakości szerokiej gamy surowców i produktów 

spożywczych (Branscheid i in., 2004; Brosnan i Sun, 2004; Du i Sun, 2004, 2006; 

Zapotoczny, Szczypiński i Daszkiewicz, 2016; Żochowska-Kujawska i in., 2017). Stosując 

systemy wizyjne można nie tylko analizować, oceniać, ale także klasyfikować 

poszczególne cechy produktu, takie jak barwa, tekstura, kształt, wielkość, jak również 

wyznaczać zależności między tymi parametrami (Dasiewicz, 2010; Dasiewicz i 
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Mierzwińska, 2006; Du i Sun, 2006a; Dutta, Singh i Ghosal., 2015; Ghasemi-Varnamkhasti 

i in., 2015; Iqbal i in., 2010, 2015; Sànchez i in., 2008; Żochowska-Kujawska, 2016).  

Rynek produktów spożywczych wykazuje dużą dynamikę zmian swojej oferty rynkowej, 

chcąc sprostać zmieniającym się i zróżnicowanym preferencjom współczesnego 

konsumenta, którego wymogi są podstawowym kryterium kształtującym jakość 

produktów. Przede wszystkim konsument oczekuje żywności wysokiej jakości, tj. 

bezpiecznej, o dużych walorach sensorycznych oraz o właściwościach prozdrowotnych 

(Babicz-Zielińska i in., 2010).  Wyroby mięsne, w tym liczne asortymenty szynek 

parzonych i wyrobów drobno rozdrobnionych, ze względu na to, że należą do 

najpowszechniej spożywanych wyrobów mięsnych, są przedmiotem licznych badań 

związanych z modyfikacją ich wartości żywieniowo-odżywczej, zwiększenia trwałości, 

bezpieczeństwem zdrowotnym oraz polepszeniem pożądalności sensorycznej (Archer i in., 

2004; Bloukas, Paneras i Fournitzis, 1997; Candogan i Kolsarici, 2003; Cierach, 

Modzelewska-Kapituła i Szaciło, 2009; Dolata i in., 2002a; Echarte i in., 2004; Kowalski, 

Szułczyński i Konieczny, 2012; Olkiewicz i Ostrowska, 2001; Pietrasik, 1998). Jakość 

szynek parzonych jest uzależniona od szeregu czynników technologicznych. Do tych 

czynników należy stan fizyczno-chemiczny surowca mięsnego, wielkość nastrzyku 

solanką peklującą, przebieg procesu plastyfikacji, warunki obróbki termicznej oraz rodzaj 

i ilość zastosowanych substancji dodatkowych, w tym głównie fosforanów (Pyrcz i in., 

2012). Również jakość wyrobów drobno rozdrobnionych zależy w dużym stopniu od ich 

końcowej struktury, która kształtuje się w kolejnych etapach procesu technologicznego.  

 Od wielu lat w placówkach naukowo - badawczych związanych z przemysłem mięsnym 

prowadzone są badania mające na celu ustalenie zależności między właściwościami 

surowców, składem podstawowym wyrobów drobno rozdrobnionych, technologią i 

techniką wytwarzania farszów mięsnych, a jakością gotowych wyrobów (Archer i in., 

2004; Bloukas i in., 1997; Candogan i Kolsarici, 2003; Cierach i in., 2009; Dolata i in., 

2002, 2002a; Echarte i in., 2004; Kowalski i in., 2012; Pietrasik, 1998). Takim 

rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom konsumentów jest obniżenie 

zawartości tłuszczu zwierzęcego w wyrobach mięsnych. Jednak tłuszcz, jako jeden z 

podstawowych składników farszu, odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu reologicznej 

charakterystyki kutrowanych farszów mięsnych oraz tekstury gotowego produktu, jego 

smakowitości i soczystości (Hamm i Rede, 1975; Dolata i in., 2002a; Makała, 1998). 

Dlatego wyprodukowanie nowych asortymentów wędlin o obniżonej wartości 

energetycznej, a jednocześnie dobrej jakości, stwarza pewne trudności, jednak prowadzone 
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są różne badania dotyczące strategii mających na celu ograniczenie spożycia tłuszczu 

zwierzęcego w produktach mięsnych. Takie próby obejmowały zastąpienie części tłuszczu 

wodą, preparatami błonników, skrobią czy hydrokoloidami, olejami roślinnymi, a także 

syntetycznymi substytutami tłuszczu. Z danych literaturowych wynika, że zastąpienie 

tłuszczu wyłącznie wodą i jednocześnie wyprodukowanie wyrobu o odpowiedniej jakości 

jest generalnie niemożliwe, stąd też stosuje się inne zamienniki dające produkty o 

ulepszonym profilu kwasów tłuszczowych i niższym poziomie cholesterolu niż produkty 

tradycyjne (Alvarez i in., 2011; Ambrosiadis, Vareltzis i Georgakis, 1996; Bilska, 

Kowalski i Kalinowska, 2014; Grasso i in., 2014; Gulen i Serdaroglu, 2012; Jimenez-

Colmenero, 2007; Keeton, 1994; Kowalski, Pyrcz i Pietrończyk, 1998; López-López, 

Cofrades i Jiménez-Colmenero, 2009; López-López i in., 2011; Muguerza, Ansorena i 

Astiasarán, 2004; Özvural i Vural, 2008; Tan i in., 2006; Teye i in., 2006; Zhuang i in., 

2016). Przykładem przetworów mięsnych o znacznej zawartości tłuszczu pochodzenia 

zwierzęcego, które z kolei zawierają duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, a także 

cholesterolu, są wyroby mięsne typu pasztet. Są to produkty bardzo popularne  i 

stosunkowo tamie. Nadmierne spożycie tego rodzaju przetworów może powodować 

zwiększenie poziomu cholesterolu w surowicy krwi i wpływać na powstanie miażdżycy 

naczyń krwionośnych oraz zwiększać ryzyko zawału serca (Adamczak, Słowiński i 

Plewniaka, 2001). Rozwiązaniem problemu nadmiaru nasyconych kwasów tłuszczowych 

w diecie współczesnego człowieka może być próba wykorzystania w produkcji wyrobów 

mięsnych tłuszczów roślinnych bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe. Tłuszcze 

roślinne są coraz powszechniej używanymi zamiennikami tłuszczu zwierzęcego. Również 

wzrastająca świadomość konsumentów w kwestiach zdrowotnych wpływa na ich 

oczekiwania na nowe produkty żywnościowe o zmienionym składzie frakcji lipidowej 

(Kowalski, Pyrcz i Danyluk, 2006; Pyrcz i in., 2007; Sampaio i in., 2004).  

Metody mikroskopowe od dawna wykorzystywane są w analizie do określania 

jakości żywności, rozmieszczenia i identyfikowania jej składników, wykrywania 

zafałszowań środków spożywczych oraz w przypadku stosowania histometrii, stereologii 

również do ilościowego oznaczania składników pokarmowych. Mikrostrukturalne 

podejście zarówno do procesów przetwarzania żywności, jak i procesów inżynieryjnych, 

opiera się na tezie, że konsekwencją zmian w strukturze są zróżnicowane właściwości 

produktu. Połączenie metod mikroskopii wraz z komputerową analizą obrazu pozwala na 

znacznie szersze zastosowanie między innymi do badania struktury żywności oraz 

projektowania procesów związanych z ulepszaniem jakości produktów.  
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 W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest prac dotyczących wykorzystania 

komputerowej analizy obrazu do określania jakości wyrobów mięsnych, a zwłaszcza 

charakterystyki struktury wyrobów drobno rozdrobnionych o zróżnicowanym składzie 

surowcowym i obniżonej zawartości tłuszczu zwierzęcego. Wydaje się zatem, że 

zastosowanie tej techniki pozwoli na dokładniejsze poznanie zależności pomiędzy 

strukturą wędlin, a wybranymi parametrami ich jakości, co może być źródłem ważnych 

informacji technologicznych. 

 

4.1.2.  Cel badań  

 

Z przeglądu literatury wynika, że na strukturę żywności mają wpływ czynniki 

związane zarówno z samym surowcem, jak i sposobem jego przetwarzania. Celem pracy 

było zatem stwierdzenie, czy na podstawie określenia charakterystyki strukturalnej 

wyrobów mięsnych można różnicować ich jakość.  

Założono, że otrzymane wyniki pozwolą: 

 wykazać wpływ procesu technologicznego na strukturę, a w konsekwencji na 

teksturę, jakość sensoryczną i parametry fizykochemiczne wyrobów mięsnych 

 ocenić, który z analizowanych dodatków będących zamiennikami tłuszczu 

zwierzęcego, wywiera większy wpływ na jakość wędlin drobno rozdrobnionych 

 stwierdzić, w jaki sposób parametry techniczne kutra mają wpływ na 

rozmieszczenie tłuszczu w gotowym produkcie, a w konsekwencji na jego 

teksturę i jakość sensoryczną. 

Aby sprawdzić przyjęte założenia, ustalono następujące zadania badawcze: 

1. określenie dynamiki zmian struktury mięśni SM - półbłoniastego (musculus 

semimembranosus) i QF - czterogłowego uda (musculus quadriceps femoris) 

poddanych procesowi nastrzykiwania, masowania i pasteryzacji oraz analiza 

fizykochemiczna i sensoryczna gotowego produktu (określenie zróżnicowania 

jakościowego i jego wpływu na wybrane wyróżniki jakości modelowych szynek 

pasteryzowanych) 

2. określenie wpływu zamiany tłuszczu zwierzęcego tłuszczami roślinnymi na 

mikrostrukturę, właściwości fizykochemiczne i jakość pasztetów oraz farszów 

drobno rozdrobnionych i wyprodukowanych z nich wędlin; 
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3. porównanie wpływu dwóch typów kutra (misowego i przelotowego) na 

mikrostrukturę oraz właściwości fizykochemiczne i teksturę wyprodukowanych 

wyrobów drobno rozdrobnionych. 

 

4.1.3. Omówienie uzyskanych wyników  

W celu kompleksowej analizy wpływu wymienionych czynników na jakość gotowego 

wyrobu badania zostały przeprowadzone w trzech zadaniach badawczych. 

 W pierwszej części badań określono dynamikę zmian struktury mięśni: 

półbłoniastego (musculus semimembranosus SM) i czterogłowego uda (musculus 

quadriceps femoris QF) poddanych procesowi nastrzykiwania, masowania i pasteryzacji 

oraz przeprowadzono analizę fizykochemiczną i sensoryczną gotowego produktu. Nie 

wykazano statystycznie istotnych różnic w zawartości białka ogólnego pomiędzy 

badanymi mięśniami SM i QF w kolejnych etapach doświadczenia, a czynnikiem 

różnicującym zawartość tego składnika w obu badanych mięśniach była faza procesu 

produkcji modelowych szynek. Przeprowadzone badania wykazały, że mięsień 

półbłoniasty charakteryzował się większą dynamiką zmian wielkości elementów 

strukturalnych w procesie plastyfikacji i pasteryzacji niż mięsień czterogłowy uda. Proces 

nastrzyku solanką peklującą spowodował obkurczenie się komórek włókien mięśniowych 

w obu badanych mięśniach. Świadczyć to może o tym, że sam proces nastrzyku nie 

spowodował penetracji większości solanki wewnątrz komórek. Pozostająca w 

przestrzeniach międzykomórkowych solanka spowodowała ściśnięcie komórek, której 

wchłonięcie do wewnątrz włókna nastąpiło dopiero podczas procesu masowania. 

Porównując surowe mięśnie stwierdzono, że bardziej regularnym kształtem 

charakteryzowały się komórki włókien mięśnia półbłoniastego niż czterogłowego uda. 

Kolejne fazy procesu technologicznego wpływały na uzyskanie bardziej regularnego 

kształtu włókien mięśnia czterogłowego uda, a proces pasteryzacji utrwalił wytworzoną 

strukturę. Przeprowadzona ocena konsumencka wykazała, że szynka wyprodukowana z 

mięśnia QF charakteryzowała się nieznacznie wyższymi notami w ocenie kruchości. Nie 

były to jednak różnice statystycznie istotne. Natomiast ta sama szynka uzyskała istotnie 

wyższe noty w ocenie soczystości. W ocenie pożądalności ogólnej konsumenci wystawili 

zbliżone i dość wysokie noty zarówno dla szynki wyprodukowanej z mięśnia SM jak i z 

QF, czego potwierdzeniem sa badania instrumentalne, w których na podstawie wielkości 

siły wymaganej do przecięcia kawałka mięsa prostopadle do przebiegu włókien 



Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak  Załącznik 2: Autoreferat  

8  
  

mięśniowych, wykazano, że siła cięcia szynek z obu mięśni była niższa niż 30 N, stąd też 

wyroby z obu badanych mięśni można było uznać za kruche. 

 W kolejnym zadaniu badawczym analizowano wpływ zamiany tłuszczu 

zwierzęcego tłuszczami roślinnymi na mikrostrukturę, właściwości fizykochemiczne i 

jakość pasztetów oraz farszów drobno rozdrobnionych i wyprodukowanych z nich wędlin.  

Wymiana tłuszczu zwierzęcego w składzie surowcowym pasztetów na tłuszcze roślinne 

istotnie wpłynęła na obniżenie zawartości białka w porównaniu do próby kontrolnej tzn. 

pasztetu wyprodukowanego tylko z udziałem tłuszczu zwierzęcego. Najniższą zawartością 

białka charakteryzował się pasztet, który w swym składzie surowcowym zawierał tłuszcz 

roślinny Akoroma Ls, Spośród zastosowanych w doświadczeniu tłuszczów roślinnych 

najwyższą zawartość białka stwierdzono w pasztecie wyprodukowanym z udziałem 

tłuszczu Akoroma OM, a jego wartości różniły się istotnie w porównaniu do zawartości 

białka w pozostałych wariantach doświadczenia. Podobną tendencję zaobserwowano w 

przypadku zawartości wody, która uległa obniżeniu w stosunku do jej ilości w pasztecie 

zawierającym tylko tłuszcz zwierzęcy. Przeprowadzone badania wykazały, że udział 

tłuszczów roślinnych w składzie recepturowym pasztetu nie miał istotnego wpływu na 

zawartości tłuszczu ogólnego. 

 Badania wykazały, że zastosowane w doświadczeniu tłuszcze roślinne, którymi 

zastępowano tłuszcz zwierzęcy w składzie surowcowym pasztetów sterylizowanych, mają 

istotny wpływ na kształtowanie się barwy gotowego produktu. Wymiana tłuszczu 

zwierzęcego na tłuszcz roślinny Akoroma OM wpłynęła na uzyskanie najbardziej 

zbliżonych wyników parametrów barwy w porównaniu do pasztetu wyprodukowanego z 

udziałem tłuszczu zwierzęcego.  

 Wykazano, że wymiana tłuszczu zwierzęcego w składzie recepturowym pasztetów 

sterylizowanych na tłuszcze roślinne miała istotny wpływ na wartości siły i pracy penetracji 

w gotowych wyrobach. Tłuszcz roślinny Akoblend BEP spowodował istotny wzrost 

wartości badanych parametrów tekstury tj. siły i pracy penetracji, natomiast tłuszcze 

Akoroma OMW oraz Akoroma Ls powodowały rozluźnienie struktury wyprodukowanych 

pasztetów sterylizowanych.  

Analiza wyników oceny konsumenckiej pokazała, że wykorzystanie w produkcji pasztetów 

sterylizowanych tłuszczów roślinnych Akoblend BEP, Akoroma OM oraz Akoroma OMW 

wpłynęło na uzyskanie istotnie wyższych not w ocenie pożądalności ogólnej, w 

porównaniu do próby kontrolnej i z udziałem tłuszczu Akoroma Ls. 
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 Wyniki komputerowej analizy obrazu pozwoliły na dokonanie wyboru tłuszczu 

roślinnego Akoroma OM jako zamiennika tłuszczu zwierzęcego w produkcji  wyrobów 

drobno rozdrobnionych typu parówkowa. Stwierdzono, że pasztet wyprodukowany z 

zamianą tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz roślinny Akoroma OM charakteryzował się 

najmniejszą powierzchnią cząsteczek tłuszczu oraz jego najbardziej równomiernym 

rozproszeniem w matrycy białkowej. Zastosowanie w składzie recepturowym tłuszczów 

roślinnych Akoroma OWM oraz Akoroma Ls skutkowało statystycznie istotnym 

zwiększeniem powierzchni cząstek tłuszczu, w porównaniu do próby kontrolnej oraz 

pogorszyło jego dyspersję.  

 Tłuszcz roślinny Akoroma OM w dalszej części badań posłużył jako zamiennik 

tłuszczu zwierzęcego w wyrobach kutrowanych typu parówka w ilości 50, 75 i 100%. 

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wymiany tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz Akoroma OM 

następował istotny wzrost lepkości pozornej i zmniejszenie zawartości wody wolnej w 

farszach, a także zmniejszenie zawartości wody ogólnej i wzrost zawartości tłuszczu w 

wyprodukowanych wędlinach. Wzrastający udział tłuszczu roślinnego w składzie 

surowcowym parówek nie miał istotnego (p≤0,05) wpływu na zmiany twardości, za 

wyjątkiem elastyczności, która wraz ze wzrostem wymiany tłuszczu zwierzęcego na 

roślinny ulegała istotnemu pogorszeniu. Jednakże test Warnera-Bratzlera wykazał, że siła 

cięcia wzrastała wraz ze wzrostem ilości wymienianego tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz 

roślinny i najwyższą siłą cięcia cechowała się próba ze 100% wymianą tłuszczu 

zwierzęcego na Akoroma OM, najniższą zaś wyrób z 50% wymianą tłuszczu. Jednak nie 

były to różnice statystycznie istotne. 

 Wzrost ilości wymiany tłuszczu zwierzęcego na roślinny skutkował zwiększeniem 

wymiarów geometrycznych cząstek tłuszczu, a tym samym pogorszeniem jego dyspersji w 

matrycy białkowej i jakości wyprodukowanych wędlin. Najlepszym rozdrobnieniem 

tłuszczu oraz jego najlepszą dyspersją charakteryzowała się kiełbasa wyprodukowana z 

50% wymianą tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz roślinny. Znalazło to również swój wyraz 

w konsumenckiej ocenie sensorycznej, gdzie wariant z 50% zamianą tłuszczu zwierzęcego 

na Akoroma OM, uzyskał najwyższe noty w ocenie pożądalności. 

 Pomimo, że przeprowadzone badania wymiany tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz 

roślinny miały charakter modelowy, zestawione w pracy dane opisujące wpływ 

modyfikacji surowcowej mogą być źródłem ważnych informacji technologicznych. 

Przedstawione wyniki wskazują, że jest możliwa wymiana tłuszczu zwierzęcego na tłuszcz 

roślinny w pasztetach sterylizowanych nawet w ilości 100%, jednak już wyrobach drobno 
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rozdrobnionych typu parówkowa całościowa wymiana tłuszczu zwierzęcego powoduje 

pogorszenie jakości wyrobów.  

 W ostatnim zadaniu badawczym analizowano wpływ zastosowanego rodzaju kutra 

(misowego i przelotowego) na jakość i strukturę wędlin drobno rozdrobnionych 

wyprodukowanych w warunkach przemysłowych. Zastosowanie do produkcji farszów 

drobno rozdrobnionych kutra przelotowego spowodowało istotny wzrost lepkości 

pozornej, a uzyskane w ten sposób kiełbasy cechował istotnie niższy wyciek cieplny, co 

może świadczyć, że zastosowany kuter przelotowy wpłynął na szybsze wytworzenie się 

emulsji białkowo-tłuszczowej, niż miało to miejsce w kutrze misowym.  

 Komputerowa analiza obrazu wykazała, że większym stopniem rozdrobnienia 

tłuszczu oraz włókien kolagenowych charakteryzowała się wędlina wyprodukowana w 

kutrze przelotowym, a dyspersja kuleczek tłuszczu w matrycy białkowej oraz 

rozdrobnienie włókien kolagenowych zapewniło większą stabilność i lepsze właściwości 

reologiczne farszu oraz tekstury gotowego wyrobu, czego skutkiem było uzyskanie zwartej 

tekstury kiełbas oraz wyższych not w ocenie konsumenckiej, w porównaniu do wędlin 

wyprodukowanych metodą tradycyjną. 

 

4.1.4. Wnioski i stwierdzenia  

1. Czynnikiem różnicującym badane mięśnie była faza procesu produkcji 

modelowych szynek. Mięsień półbłoniasty charakteryzował się większą 

dynamiką zmian elementów strukturalnych w procesie masowania i pasteryzacji, 

w porównaniu do mięśnia czterogłowy uda.  

2. Uzyskanie istotnie (p≤0,05) mniejszej powierzchni włókien mięśniowych oraz 

większej ich ilości w badanym polu obrazu w mięśniu czterogłowym uda, 

skutkowało wyższą kruchością. Pomimo tego, w produkcji szynek parzonych 

zarówno mięsień półbłoniasty jak i czterogłowy uda wykazały pożądane cechy 

mechaniczno-sensoryczne. 

3. W pasztetach sterylizowanych całkowite zastąpienie tłuszczu zwierzęcego 

tłuszczami roślinnymi Akoblend BEP, Akoroma OM, Akoroma OMW, Akoroma 

Ls, miało istotny (p≤0,05) wpływ na kształtowanie się barwy oraz podstawowego 

składu chemicznego gotowego produktu.  

4. Pasztet sterylizowany wyprodukowany z całkowitą zamianą tłuszczu 

zwierzęcego na tłuszcz roślinny Akoroma OM charakteryzował się najlepszym 
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rozdrobnieniem i dyspersją tłuszczu, czego skutkiem było uzyskanie pożądanych 

cech mechaniczno-sensorycznych gotowego wyrobu.  

5. W wędlinach drobno rozdrobnionych typu parówkowa optymalną zamianą  

tłuszczu zwierzęcego na Akoroma OM jest wymiana w ilości 50%.  

Przekroczenie tej ilości wymiany powoduje pogorszenie dyspersji tłuszczu, który 

łączy się w większe agregaty, co z kolei wpływa na pogorszenie tekstury  i 

walorów sensorycznych. 

6. Komputerowa analiza obrazu wykazała istotnie (p≤0,05) większy stopień 

rozdrobienia tkanki łącznej i tłuszczowej w farszu w kutrze przelotowym, czego 

skutkiem jest lepsza emulgacja tłuszczu i lepsze właściwości sensoryczne 

gotowego produktu. 

7. Analiza histometryczna dostarczyła cennych informacji na temat jakości 

produktu, a wykonane pomiary elementów struktury (komórki włókien 

mięśniowych, cząstki tłuszczu, włókna kolagenowe), dokonane z 

wykorzystaniem tej techniki, pozwoliły na ocenę zróżnicowania mikrostruktury 

oraz na wybór surowca do produkcji szynek, odpowiedniego zamiennika tłuszczu 

zwierzęcego, a także urządzenia do produkcji wyrobów drobno rozdrobnionych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

   

Działalność badawczą rozpoczęłam już w okresie studiów na Wydziale Technologii 

Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w czasie realizacji 

pracy magisterskiej w Instytucie Technologii Mięsa pod kierunkiem prof. dr hab. 

Edwarda Pospiecha. (1996 r.). Praca ta dotyczyła wyizolowania białka 

cytoszkieletowego-titiny w formie natywnej z mięsa bydła i opracowania warunków jej 

ekstrakcji. Wyjściową metodykę, według której dokonywano ekstrakcji titiny stanowiło 

opracowanie Pan’a (1994) a dotyczyło izolacji z mięśnia sercowego bydła. Ze względu 

na problemy związane z adaptacją tej metody dokonano szeregu jej modyfikacji, które 

polegały na zmianie buforu przemywającego tkankę, zastosowaniu dwukrotnej dializy 

przed rozdziałem białek na drodze sączenia molekularnego i zastosowaniu innych 

materiałów izolacyjnych do rozdziału. Analizę pozyskiwanych białek na poszczególnych 

etapach ekstrakcji prowadzono wykorzystując do tego celu technikę elektroforezy na żelu 

poliakrylamidowym z SDS. Ilość titiny otrzymanej według zmodyfikowanej metody 

wynosiła średnio 220 mg ze 100g tkanki mięśniowej, co stanowiło 20,18% ogólnej jej 

ilości w mięsie bydła. Stwierdzono, że otrzymana titina stanowiła tzw. formę β, która jest 

produktem degradacji α titiny. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w formie 

posteru (zał.4.:III.B.1.) oraz publikacji (zał.4.:II.A.1.). 
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Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1996) podjęłam pracę na stanowisku 

asystenta w Zakładzie Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych Instytutu 

Technologii Mięsa na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu (aktualnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Swoją pracę naukową rozpoczęłam od 

zorganizowania stanowiska do komputerowej analizy obrazu oraz zdobycia 

doświadczenia i wyspecjalizowania się w obsłudze programu komputerowego Multiscan 

służącego do obróbki obrazów mikro i makroskopowych. Swoje doświadczenia naukowe 

wzbogaciłam między innymi biorąc udział w Letniej Szkole Naukowej organizowanej 

przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w 1996 roku z cyklu 

„Postępy w technologii Żywności” (zał.4.:III.Q.1.) oraz w Wyższej Szkole Chemiczno-

Technologicznej w Pradze w Katedrze Utrwalania Żywności i Technologii Mięsa w 2000 

roku gdzie prowadziłam wspólne badania nad stosowaniem dodatków funkcjonalnych do 

wędlin z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu. Nawiązałam również 

współpracę z prof. dr hab. Danutą Kłosowską z Zakładu Histologii Zwierząt Wydziału 

Hodowli i Biologii Zwierząt w Bydgoszczy, która wprowadzała mnie w tajniki 

wykonywania i analizy preparatów histologicznych metodą mrożeniową oraz z dr Haliną 

Makałą z Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytut Biotechnologii Przemysłu 

Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, która przekazała mi swoją 

wiedzę z zakresu wykorzystywania systemów wizyjnych w badaniach mikroskopowych. 

Po przetestowaniu zebranych metodyk dotyczących utrwalania próbek farszu drobno 

rozdrobnionego oraz barwienia preparatów dla wskazania obecności tłuszczu oraz 

kolagenu, jak również  wyboru najlepszej z nich, przeprowadziłam badania wstępne. 

Miały one na celu dokonanie oceny wpływu czasu kutrowania na stopień rozdrobnienia 

tkanki łącznej z zastosowaniem wybranych metod utrwalania i barwienia preparatów 

histologicznych w połączeniu z komputerową analizą obrazu. Uzyskane wyniki zostały 

przedstawione w formie publikacji (zał.4.:II.D.2.1.) W dalszych badaniach komputerowa 

analiza obrazu została wykorzystana do technologicznej oceny pracy urządzenia do 

odmięśniania kości zwierzęcych. W wyniku tych badań zaobserwowano różnice w 

wielkości i kształcie cząstek kostnych wyizolowanych z różnych rodzajów mięsa 

oddzielonego mechanicznie (MOM). Stwierdzono również, że wyizolowane cząstki 

kostne miały nieregularne krawędzie i różniły się kształtem, porowatością co związane 

było z rodzajem surowca. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w formie opracowania 

badań wykonanych na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego 
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METALBUD –Nowicki (zał.4.:II.M.1.), w formie referatu (zał.4.:II.K.1.), publikacji 

(zał.4.:II.D.3.2.) oraz posteru (zał.4.:III.B.5.). 

 Udział w projekcie badawczym nr 5 PO6G 026 14 na temat „Badanie 

współzależności reologicznych i struktury kiełbas drobno rozdrobnionych. Wpływ składu 

surowcowego i techniki kutrowania” (zał.4.:II.I.1.), którego kierownikiem był prof. dr 

hab. Włodzimierz Dolata, pozwolił na rozwój moich zainteresowań w zakresie 

kształtowana właściwości reologicznych i tekstury wyrobów mięsnych. W rezultacie 

badań stwierdzono, że prędkość obrotowa noży i misy kutra istotnie wpływa na 

właściwości reologiczne, teksturę i ocenę sensoryczną gotowych wyrobów. Wykazano, 

że najlepszy technologiczny efekt kutrowania w postaci dobrej jakości, tekstury i 

właściwości reologicznych farszów i gotowych wyrobów uzyskuje się przy wypełnieniu 

misy kutra farszem w 70% (zał.4.:II.D.3.1.). Analizując wpływ wymiany mięsa 

preparatem białek serwatkowych AMP 800 w ilości 1% i 2 %, wykazano istotny wpływ 

zamiennikowania mięsa preparatem białek serwatkowych na właściwości reologiczne i 

strukturę wyprodukowanych farszów (zał.4.:II.D.3.7.). Podobne zależności wykazała 

wymiana tłuszcz skrobią natywną  w ilości 2% , 3 % i 5% (zał.4.:II.D.3.3.; zał.4.:II.D.3.4.; 

zał.4.:III.B.9.; zał.4.:III.B.10.) 

Opanowany warsztat badawczy zaowocował realizacją projektu badawczego–

promotorskiego Nr 3 PO6T 007 24 nt. „Badanie możliwości zastosowania komputerowej 

analizy obrazu do oceny przebiegu procesu kutrowania oraz jakości wędlin” (zał. 4.:II.I.2). 

Stosując system komputerowej analizy obrazu wykazałam, że prędkość obrotowa noży i 

misy kutra wpływa statystycznie istotnie na rozdrobnienie kutrowanych farszów mięsnych. 

Ponadto, stosując prędkość obrotową noży i misy kutra 3000/20 obr*min-1 wykazałam, że 

możliwe jest skrócenie czasu procesu kutrowania z 10 do 8 minut, co ma wpływ na 

zwiększenie wydajności produkcyjnej kutra. W kolejnym doświadczeniu dowiodłam, że 

przy wypełnieniu misy kutra w 70% uzyskuje się najlepsze rozdrobnienie i dyspersję 

cząstek tłuszczu w matrycy białkowej oraz najlepsze rozdrobnienie włókien 

kolagenowych. Zwiększenie wypełnienia misy kutra z 70% do 90% spowodowało bardzo 

duże zróżnicowanie powierzchni cząstek tłuszczu oraz spowolniło dynamikę rozdrobnienia 

włókien kolagenowych. Z kolei udział tłuszczu w drobno rozdrobnionym farszu mięsnym 

w granicach od 20% do 30% wpłynął na optymalne rozdrobnienie tkanki tłuszczowej oraz 

równomierną dyspersje tłuszczu w fazie rozpraszającej. Zwiększenie udziału tłuszczu do 

40% spowodowało pogorszenie jakości farszu i wędliny. Wykazałam również 

statystycznie istotny wpływ ilości dodawanej wody do farszu oraz istotny wpływ wymiany 
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tłuszczu preparatem błonnika ziemniaczanego na wielkość i dyspersję cząstek tłuszczu i 

rozdrobnienie włókien kolagenowych. Uzyskane wyniki posłużyły do przygotowania 

rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Badanie możliwości zastosowania komputerowej 

analizy obrazu do oceny przebiegu procesu kutrowania oraz jakości wędlin”, którą 

realizowałam pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Dolaty. Rezultaty tych badań 

zostały przedstawione w formie publikacji (zał.4.:II.D.2.5.; zał.4.:II.D.3.9.; 

zał.4.:II.D.3.12.; zał.4.:II.D.3.12.; zał.4.:II.D.3.14.; zał.4.:II.D.3.16) oraz doniesień 

konferencyjnych zał.4.:III.B.6,; zał.4.:III.B.8.; zał.4.:III.B.12.; zał.4.:III.B.13.; 

zał.4.:III.B26.; zał.4.III.B.28.).  

Opanowany warsztat badawczy przyczynił się do podjęcia badań nad możliwością 

wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny efektywności mieszania farszu w 

mieszarce i kutrze, które prowadziłam wraz z mgr inż. Kamilą Morawską pod 

kierownictwem prof. dr hab. Włodzimiera Dolaty. Uzyskane wyniki zaprezentowano na 

konferencji w formie posteru (zał.4.:III.B.7.) oraz w formie publikacji (zał.4.:II.D.3.8.).  

 

Po obronie pracy doktorskiej w 2005 roku zostałam zatrudniona na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych Instytutu 

Technologii Mięsa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie moje 

zainteresowania badawcze rozwijałam w następujących obszarach:  

 

1. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badania wpływu składu 

surowcowego, czynników technologicznych oraz parametrów technicznych 

urządzeń na jakość wyrobów mięsnych 

 

2. Kształtowanie właściwości reologicznych i tekstury produktów pochodzenia 

zwierzęcego  

 

3. Projektowanie produktów mięsnych o właściwościach prozdrowotnych 

 

ad 1. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badania wpływu składu 

surowcowego, czynników technologicznych oraz parametrów technicznych 

urządzeń na jakość wyrobów mięsnych 

  

 Moje zainteresowania w zakresie komputerowej analizy obrazu znalazły 

odzwierciedlenie w wielu badaniach wykorzystujących tę technikę do analizy struktury 

surowców i wyrobów mięsnych. Kontynuując badania dotyczące tego tematu, określono 

przydatność systemu komputerowej analizy obrazu oraz metod statystycznego sterowania 
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procesem do oceny równomierności rozkładu przestrzennego cząstek tłuszczu jako 

podstawy do optymalizacji procesu mieszania. Materiałem badawczym była wędlina typu 

polska surowa wyprodukowana przy użyciu mieszarki łopatkowej. Zakres pracy 

obejmował wykonywanie zdjęć podczas procesu mieszania, oznaczenie zawartości 

tłuszczu metodą Soxhleta, komputerową analizę uzyskanych obrazów oraz analizę 

statystyczną uzyskanych wyników. Badania wykazały pełną przydatność komputerowej 

analizy obrazu i metod statystycznego sterowania procesem do oceny technologicznej 

efektywności procesu mieszania farszu w mieszarce łopatkowej  w warunkach 

produkcyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że system komputerowej analizy 

obrazu nadaje się do kontroli stopnia wymieszania farszu oraz oceny urządzeń 

mieszających farsze średnio rozdrobnione, za pomocą którego można śledzić przebieg 

procesu mieszania. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na konferencji w formie 

posteru (zał.4.:III.B.40). 

 Kolejne badania, w których podjęłam się wykorzystania komputerowej analizy obrazu, 

dotyczyły oceny zakresu i dynamiki zmian w strukturze tkanki mięśniowej pod wpływem 

procesów nastrzykiwania i plastyfikacji. Materiałem badanym były mięśnie szynki (m. 

Biceps femoris) świeże, po nastrzyku solanką peklującą, w trakcie masowania (po 3 

godzinach i 20 minutach) oraz po zakończonym proces masowania (po 6 godzinach i 40 

minutach masowania). Proces masowania spowodował zmiany w strukturze na 

powierzchni mięśni szynki, które można było zaobserwować dzięki zastosowanej 

komputerowej analizie obrazów makroskopowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w 

formie publikacji (zał.4.II.:D.2.3.). Celem kolejnych badań była ocena wpływu procesów 

nastrzykiwania solanką peklującą, plastyfikacji i pasteryzacji na zmiany wybranych 

parametrów histologicznych mięśni półbłoniastych świńskich i bydlęcych, oraz mięśnia 

najdłuższego grzbietu świń, część lędźwiowa (m. longissimus lumborum). Badania 

wykonano za pomocą komputerowej analizy obrazu z zastosowaniem programu 

MultiScan. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że komórki mięśni świńskich 

charakteryzowały się większą powierzchnią przekroju poprzecznego, obwodem i średnicą 

w każdej fazie badań w porównaniu do bydlęcych. Natomiast komórki mięśni bydlęcych 

okazały się bardziej podatne na wchłanianie solanki w porównaniu do włókien 

mięśniowych świńskich. Stwierdzono również, że surowy mięsień półbłoniasty świń 

charakteryzował się prawie dwukrotnie większą powierzchnią i większym obwodem 

komórek mięśniowych niż mięsień najdłuższy grzbietu, a różnice te były statystycznie 

istotne. Uzyskane wyniki, które przedstawiono w formie publikacji (zał.4.:II.D.2.4.; 
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zał.4.II.D.2.6) oraz posterów (zał.4.:III.B.11. zał.4.:III.B.14.; zał.4.:III.B.15.; 

zał.4.:III.B.16.), dały początek badaniom nad wykorzystaniem techniki komputerowej 

analizy obrazu do oceny zmian struktury mięsa poddanego różnym zabiegom 

technologicznym. Opanowany warsztat badawczy zaowocował współpracą w projekcie 

badawczym (2006-2008) pt.: „Analiza dynamiki zmian mikrostruktury i właściwości wody 

w mięśniach o zróżnicowanym położeniu w tuszy jako funkcji składu solanki peklującej i 

ciśnienia jej nastrzyku” (zał.4.:II.I.3.), którego kierownikiem był prof. dr hab. Włodzimierz 

Dolata. Przedmiotem zainteresowań zespołu realizującego badania, któremu 

przewodniczyła dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal z Instytutu Technologii Mięsa, była 

analiza wpływu techniki nastrzyku i soli kwasów nieorganicznych (chlorku sodu i 

wielofosforanów), zawartych w solance na dynamikę zmian mikrostruktury mięśni 

różniących się funkcją przyżyciową i położeniem w tuszy świńskiej, właściwościami 

molekularnymi wody i stopniem jej związania. Realizacja celu polegała na analizie wpływu 

konstrukcji nastrzykiwarek wieloigłowych i techniki wprowadzania solanki oraz 

masowania, a także składników solanki nastrzykowej na wybrane wyróżniki jakościowe 

mięśni w każdej z faz procesu technologicznego mięśni surowych, po nastrzyku solanką, 

masowaniu i pasteryzacji. Ocenie poddano strukturę histologiczną i podstawowy skład 

chemiczny badanych mięśni oraz stężenie soli nieorganicznych, zawartych w solance 

peklującej, stopień związania wody własnej i dodanej (Water Holding Capacity - WHC), 

dynamikę molekularną wody i aktywność wody jako funkcje stopnia jej związania. Analizy 

dotyczyły także zmian siły cięcia WBSF (Warner-Bratzler Shear Force) oraz pożądalności 

sensorycznej mięśni pasteryzowanych. Rezultaty tych badań były zaprezentowane w 

publikacjach (zał.4.:II.D.2.7.; zał.4.:II.D.2.8.; zał.4.:II.D.2.9.; zał.4.:II.D.2.10.; 

zał.4.:II.D.3.20.), na konferencjach krajowych i międzynarodowych w formie referatu 

(zał.4.:II.K.8.) oraz w formie posterów (zał.4.:III.B.17.; zał.4.:III.B.18.; zał.4.:III.B.19.; 

zał.4.:III.B.20.; zał.4.:III.B.21.; zał.4.:III.B.25.). 

Moje zainteresowanie możliwością wykorzystania analizy obrazu mikroskopowego w 

badaniach struktury mięsa i jego wyrobów dały podstawę do współpracy z dr Ryszardem 

Rezlerem z Katedry Fizyki (obecnie Katedra Fizyki i Biofizyki). W wyniku współpracy 

przeprowadzono badania, których celem było określenie związku między właściwościami 

fizykochemicznymi i strukturalnymi a parametrami mechaniczno-reologicznymi i 

teksturowymi w różnych fazach produkcji szynki konserwowej. W celu oznaczenia 

właściwości reologicznych w badaniach wykorzystana została metoda reologii 
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oscylacyjnej (DMA). Rezultaty badań zostały opublikowane w Journal of Food 

Engineering (zał.4.:II.A.5) 

Opanowany warsztat badawczy zaowocował współpracą w projektach badawczych (2007-

2012) pt. „Advancing Beef Safety and Quality through Research and Innovation”, którego 

kierownikiem był dr inż. Ryszard Kowalski (zał.4.:II.I.5.) oraz pt. „Poprawa jakości oraz 

bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa wołowego oraz produktów wołowych w czasie 

produkcji i przetwarzania” (zał.4.II.I.6.), którego kierownikiem był prof. dr hab. 

Włodzimierz Dolata. Głównym celem projektu ProSafeBeef była redukcja zagrożeń 

mikrobiologicznych i chemicznych mogących wystąpić w łańcuchu produkcji wołowiny 

oraz przetworów mięsnych otrzymywanych z mięsa wołowego. Ponadto, dążono do 

poprawy jakości, oraz zwiększenia różnorodności asortymentowej półproduktów i 

gotowych produktów otrzymywanych z mięsa wołowego. Realizacja zamierzonych celów 

projektu miała służyć wzrostowi zarówno: konsumpcji (ożywienie gospodarki) jak i 

zaufania konsumentów do przetworów otrzymywanych z mięsa wołowego, w krajach unii 

europejskich i krajach z nią stowarzyszonych. Część uzyskanych wyników 

zaprezentowano na konferencji międzynarodowej (zał.4.:III.B.33.) i krajowej 

(zał.4.:III.B.23.; zał.4.:III.B.34.). 

 Komputerową analizę obrazu wykorzystałam w badaniach mających na celu 

porównanie efektywności pracy trzech rodzajów noży montowanych kolejno na wale 

nożowym kutra wysokoobrotowego Tajfun KN 200 firmy Metalbud Nowicki. Wykazałam, 

że rodzaj noży montowanych w kutrach ma znaczący udział w kreowaniu właściwości 

reologicznych farszów, a co się z tym wiąże w uzyskaniu wysokiej stabilności struktury 

utworzonego farszu. Z trzech rodzajów noży, które wykorzystano w produkcji drobno 

rozdrobnionych farszów mięsnych najlepszymi wynikami charakteryzowały się noże z 

otworami. Pozwalają one na uzyskanie ostatecznego stopnia rozdrobnienia przy 

najkrótszym łącznym czasie kutrowania wraz z szybkim uzyskaniem założonej 

temperatury granicznej. Wyniki badań zostały przedstawione w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym (zał.4.:II.A.3.) i krajowym (zał.4.:II.D.3.18) oraz w formie referatu 

(zał.4.:II.K.6.) 

 Opanowany warsztat badawczy zaowocował współpracą z dr hab. Jerzym 

Stangierskim z Katedry Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy i porównania cech fizycznych 

mięśni kurcząt obarczonych wadą DPM. Wykorzystując technikę komputerowej analizy 

obrazu wykazałam statystycznie istotne różnice w obrazie histologicznym dwóch 

http://www.au.poznan.pl/kzjz
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zdrowych mięśni piersiowych (m. pectoralis major, m. pectoralis minor). Natomiast 

porównując mięśnie piersiowe mniejsze obarczone wadą DPM, tj. o zielonej barwie oraz 

zdrowe mięśnie o barwie typowej stwierdziłam, że ten pierwszy charakteryzował się 

mniejszą średnią wartością powierzchni przekroju poprzecznego włókien mięśniowych 

oraz długością i szerokością. Poza tym w mięśniu z wadą DPM zaobserwowałam, 

zarówno na przekroju poprzecznym jak i podłużnym, duże przestrzenie pomiędzy 

pęczkami włókien mięśniowych, które otacza omięsna. Uzyskane rezultaty 

przedstawiono w European Food Research and Technology (zał.4.:II.A.7.) oraz w formie 

posteru na konferencji międzynarodowej (zał.4.:III.B.57.). 

 Moje zainteresowania i wypracowany warsztat w zakresie analizy mikrostruktury 

były podstawą do nawiązania współpracy z dr Sylwią Chudy z Katedry Jakości 

Produktów Mleczarskich. W ramach prowadzonych wspólnie badań analizowano wpływ 

obróbki mikrofalowo-próżniowej na cechy snacków serowych o strukturze zbliżonej do 

struktury ekstrudatów. W badaniach uczestniczyli również dr Agnieszka Makowska z 

Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego oraz dr Michał Piątek z Katedry 

Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uzyskane wyniki 

opublikowano w Journal of Dairy Technology (zał. 4: II.A.6.). 

 

ad. 2. Kształtowanie właściwości reologicznych i tekstury produktów pochodzenia 

zwierzęcego  

 

 

 Przedmiotem zainteresowań zespołu realizującego badania było poznanie mechanizmu 

wykształcania się właściwości reologicznych i budowy struktury farszów oraz produktów 

zawierających zróżnicowany skład surowcowy. Większość badań w zakresie tego obszaru 

tematycznego realizowałam we współpracy z dr Hanną Marią Baranowską i dr Ryszardem 

Rezlerem z Katedra Fizyki (obecnie Katedra Fizyki i Biofizyki) oraz kolegów i koleżanek 

z Instytutu Technologii Mięsa. 

 W badaniach dotyczących tego tematu analizowano wpływ wymiany mięsa w ilości 5%, 

10% i 15%, suszonymi skwarkami wieprzowymi w modelowych pasztetach oraz w ilości 

2,5%, 5% i 7,5%. w wędlinach drobno rozdrobnionych na właściwości reologiczne, 

teksturę i parametry charakteryzujące wiązanie wody oraz jakość sensoryczną. Wymiana 

mięsa suszonymi skwarkami wieprzowymi w wędlinach drobno rozdrobnionych w ilości 

7,5 % wpłynęła na uzyskanie najniższej noty ogólnej oceny jakości sensorycznej. 
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Najbardziej pożądaną jakość sensoryczną gotowego produktu uzyskano w pasztetach 

wyprodukowanych z 10% wymianą mięsa. Przeprowadzone badania nad zdolnością 

wiązania wody w farszach ujawniły dodatkowe, istotne technologicznie właściwości 

suszonych skwarek wieprzowych. Ten dodatek może w wyrobach mięsnych pełnić rolę 

dodatku regulującego ich wodochłonność. Rezultaty badań zostały przedstawione w formie 

monografii (zał.4.:II.D.1.1.; zał.4.:II.D.1.3.; zał.4.:II.D.1.3.; zał.4.:II.D.1.4.) oraz w formie 

posteru (zał.4.:III.B.54). 

 Kolejne badania dotyczyły oceny wpływu zamiany części tłuszczu w wędlinach 

drobno rozdrobnionych różnie modyfikowaną fizycznie skrobią ziemniaczaną na jakość 

wędlin modelowych wyprodukowanych w skali półtechnicznej. W wędlinach 15% 

tłuszczu wymieniono trzema różnie modyfikowanymi skrobiami ziemniaczanymi 

(prażona, aglomerowana, alkalizowana) i poddano analizom fizyko-chemicznym i 

sensorycznym. Substytucja tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych skrobią 

ziemniaczaną modyfikowaną fizycznie na poziomie 15% obniżyła w nich zawartość 

tłuszczu o około 11,0% w porównaniu z wędliną kontrolną. Udział skrobi w wędlinach 

polepszył większość parametrów tekstury wędlin, i wpłynął korzystnie na stopień 

pożądalności konsumenckiej w porównaniu z wędliną kontrolną (zał.4.:II.D.3.17.; 

(zał.4.:III.B.35.; zał.4.:III.B.58). 

 W zakresie tego obszaru badań analizowano wpływ sposobu i formy dodawania 

błonnika na właściwości reologiczne farszów i jakość wędlin modelowych. 

Przeprowadzono również ocenę wpływu poziomu substytucji tłuszczu, przy 5%, 7,5% i 

10% wymianie tłuszczu błonnikiem pszennym i owsianym, na mikrostrukturę farszów i 

jakość wędlin drobno rozdrobnionych. Stwierdzono istotny wpływ sposobu i formy 

dodawania błonnika na właściwości farszów i wędlin wyprodukowanych z dodatkiem 

błonnika. Najlepsze właściwości uzyskał wyrób wyprodukowany z dodatkiem błonnika w 

formie suchej, w dwóch porcjach. Wykazano również istotny wpływ poziomu substytucji 

tłuszczu błonnikiem na zawartość tłuszczu i wody w wędlinach modelowych, teksturę 

wyrobów oraz na właściwości farszów. Najlepsze rezultaty uzyskały farsze i wędliny 

wyprodukowane z 5% wymianą tłuszczu błonnikami. Największa wymiana tłuszczu 

preparatami błonnikowymi spowodowała pogorszenie wyróżników charakteryzujących 

farsz i teksturę gotowego wyrobu. Skład recepturowy kiełbasy typu parówkowa 

modyfikowano również tłuszczem roślinnym i zarazem błonnikiem pszennym „Vitacel WF 

400 LC” oraz wprowadzano dodatki smakowe. Uzyskane rezultaty zaprezentowano w 

formie posteru (zał.4.:III.B.58). 
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ad.3. Projektowanie produktów mięsnych o właściwościach prozdrowotnych 

 

 W latach 2010-2015 uczestniczyłam w projekcie POIG realizowanym przez 

konsorcjum naukowe pod nazwą "Bioaktywna Żywność", pod tytułem „Nowa żywność 

bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” (zał.4.:II.I.8.). 

Nadrzędnym celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji 

nowych linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby 

cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Brałam 

udział w badaniach w zadaniu 8.1 (2012-2013) „Opracowanie koncepcji linii 

technologicznych do przemysłowej produkcji wybranych produktów”. Badania 

przeprowadzone w niniejszym zadaniu miały na celu opracowanie koncepcji linii 

technologicznych do przemysłowej produkcji past oraz jerky wołowych i wieprzowych o 

właściwościach prozdrowotnych i wysokiej pożądalności konsumenckiej. W pierwszym 

etapie badań dokonano doboru surowca do produkcji past mięsnych na podstawie oznaczeń 

zawartości żelaza w elementach kulinarnych tuszy wieprzowej i wołowej. Zastosowanie 

oleju rzepakowego w wybranych wariantach miało przedstawić możliwość wykorzystania 

oleju roślinnego jako zamiennika tłuszczu zwierzęcego w produkcji past. Zamiana tłuszczu 

zwierzęcego na olej rzepakowy  wpłynęła na  pogorszenie smarowności wyprodukowanych 

past. W kolejnym etapie badań dokonano modyfikacji składu surowcowego 

produkowanych past wieprzowych i wołowych. Wyprodukowano po pięć wariantów past 

wieprzowych i wołowych z dodatkami pochodzenia zwierzęcego (preparat żelaza Aprofer) 

oraz roślinnego (suszu z pieczarki, pomidora i papryki, a także mieszanki ziół 

prowansalskich). Dodatkowo pasty wzbogacono preparatami białka (SAFTEX fill) i 

błonnika (Vitacel). Ocena sensoryczna konsumencka wykazała, że pasta wieprzowa 

wyprodukowana z dodatkiem pomidora i papryki była najbardziej akceptowalna przez 

konsumentów i uzyskała wyniki zbliżone do pasty kontrolnej. Pasty wieprzowa i wołowa 

z dodatkiem preparatu żelaza były najmniej pożądane. Dodatek preparatu Aprofer 

spowodował wzrost zawartości żelaza w wyprodukowanych pastach nadając mu cechy 

produktu o właściwościach prozdrowotnych. Wpłynął on jednak na uzyskanie szarej barwy 

past co spowodowało, że pasty te uzyskały najniższe noty w ocenie sensorycznej. 

Najbardziej pożądanymi cechami sensorycznymi charakteryzowała się pasta wołowa z 

dodatkiem suszu pomidora i papryki, natomiast dodatek suszu z pieczarki spowodował, że 

pasta z jego dodatkiem cechowała się najlepszą smarownością, ale również najmniejszą 
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pożądalność w ocenie sensorycznej. Uzyskane w toku badań wyniki zaprezentowano w 

formie referatu n konferencji (zał.4.:II.K.11.; zał.4.:II.K.13.) oraz posterów 

(zał.4.:III.B.46.; zał.4.:III.B.51). 

 Kolejny etap badań dotyczył opracowania technologii wytwarzania przekąsek typu 

jerky i jerky po puffingu z dodatkiem preparatu żelaza. Dokonano doboru optymalnych 

parametrów suszenia konwekcyjnego (temperatura, czas suszenia, prędkość przepływu 

powietrza, końcowa wydajność produktu), oraz doboru parametrów suszenia mikrofalowo-

próżniowego (temperatura powietrza, moc mikrofal, czas trwania cyklu suszenia). 

Wyprodukowane jerky poddano badaniom zawartości żelaza i podstawowego składu 

chemicznego. Zbadano również zawartości chlorków, wydajności produkcyjnej, pH, 

odznaczanie barwy. Przeprowadzono ocenę profilową wyprodukowanych wyrobów. 

Stwierdzono, że zakąski charakteryzowały się wysokim poziomem żelaza w zależności od 

ilości użytego do fortyfikacji preparatu żelaza hemowego (Aprofer). Zastosowanie w 

przekąskach wieprzowych fortyfikacji w żelazo, w istotny sposób zmieniło cechy 

organoleptyczne i fizykochemiczne. Jerky wieprzowe zawierały więcej wody (37,5%) oraz 

mniej tłuszczu (5%) w stosunku do jerky po puffingu (5,5% wody i 8,5% tłuszczu). 

Wysoka zawartość białka zwierzęcego oraz niska zawartość tłuszczu przy wysokiej 

zawartości żelaza powoduje, że przekąski to doskonałe źródło białka pełnowartościowego, 

oraz żelaza dla osób z niedoborem tego pierwiastka. Dodatek preparatu Aprofer wywołuje 

zmianę właściwości sensorycznych smaku i zapachu gotowego wyrobu. Wpływa na 

powstanie ciemnej barwy wyrobu gotowego, oraz w nieznacznym stopniu powoduje 

pogorszenie pożądalności ogólnej wyrobu gotowego. Nasila się również występowanie 

smaku obcego. Uzyskane w toku badań wyniki zaprezentowano w formie referatu oraz 

posterów na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (zał.4.:II.K.14.; 

zał.4.:III.B..41.; zał.4.:III.B.42.; zał.4.:III.B.47.; zał.4.:III.B.48.; zał.4.:III.B.49.; 

zał.4.:III.B.50.).  

 W ramach badań powyższego projektu przy współpracy z dr Małgorzata Gumienną 

z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, brałam udział w opracowaniu 

pasztetu na bazie fermentowanych nasion roślin strączkowych jak również kiełbasy typu 

parówkowa. W efekcie zaowocowało to uzyskanym patentem (zał.4.:II.B.4.) oraz 

publikacją w formie monografii (zał.4.:II.D.1.6.) 

 Kolejne badania prowadzone w ramach projektu "Bioaktywna Żywność" pod 

kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Lewandowicz, dotyczyły opracowania technologii 
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otrzymywania produktów mięsnych zawierających sok z ziemniaka oraz ogólnej 

charakterystyki jakościowej tych produktu. Celem badań była ocena wpływu dodatku soku 

z ziemniaka, będącego źródłem związków bioaktywnych o udokumentowanych 

właściwościach prozdrowotnych, zastosowanego w recepturze pasztetów i parówek na 

teksturę, mikrostrukturę i właściwości sensoryczne otrzymanych produktów. Sok z 

ziemniaka był dodawany w dwóch postaciach: świeżej lub utrwalonej metodą suszenia 

rozpyłowego. Przeprowadzone badania w skali półtechnicznej dowiodły, że zastosowanie 

odpowiedniej technologii wytwarzania pasztetu, jak i parówek zawierających dodatek 

bioaktywnych składników soku z ziemniaka pozwala uzyskać atrakcyjny sensorycznie, 

wysoko oceniany przez konsumentów produkt prozdrowotny. Wykazano również, że 

dodatek soku z ziemniaka, bez względu na zastosowaną formę, wywierał istotny wpływ na 

zmianę tekstury pasztetów i powodował wzrost: twardości, smarowności i lepkości oraz 

zmniejszenie adhezji. Od postaci w jakiej dodawany był sok z ziemniaka zależały 

natomiast stopień zdyspergowania tłuszczu w pasztetach i akceptacja konsumencka 

produktów. Dodatek soku z ziemniaka nie wpłynął co prawda na zawartość składników 

odżywczych w kiełbasie, jednak zmienił jej teksturę. Wyniki oceny konsumenckiej 

pokazały, że możliwe jest uzyskanie atrakcyjnego sensorycznie produktu stosując zarówno 

świeży sok z ziemniaka, jak i jego formę suszoną. Uzyskane przez zespół badawczy wyniki 

przedstawiono w formie publikacji (zał.4.:II.A.4.; zał.4.:II.D.3.23.), uzyskano 3 patenty 

(zał.4.:II.B.1.; zał.4.:II.B.2.; zał.4.:II.B.3.), prezentowano w formie referatów 

(zał.4.:II.K.9.; zał.4.:II.K.10.) oraz posterów (zał.4.:III.B.37-39.; zał.4.III.B.43-45). 

 W ostatnim czasie Katedra Technologii Mięsa nawiązała współpracę z prof. dr Anną 

Soletską i prof. dr Natalia Povarovą z Odessa National Academy of Food Technologies, 

Department of Meat, Fish and Seafood Technology w Odessie. Owocem tej współpracy 

był mój pobyt  w wyżej wymienionej Uczelni wraz z prof. dr hab. Edwardem Pospiechem, 

dr Agnieszką Bilską, dr Ryszardem Kowalskim oraz dr Michałem Piątkiem. Celem 

wyjazdu było poznanie bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej w Odessa National 

Academy of Food Technologies, a także uczestnictwo w International Scientific and 

Practical Conference Food and Feed Technologies, ONAFT Odessa, 24-27.09.2018 

(zał.4.:II.K.9). 
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6. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego  

 Mój całkowity dorobek naukowy wg aktualnej punktacji MNiSW wynosi 693 

punktów. Sumaryczny Impact Factor (IF) dla opublikowanych prac to 12,723. Całkowita 

liczba cytowań wg bazy Web of Science wynosi 33, Index Hirscha – 3 (śred. 3,67). 

Dotychczas opublikowałam 51 prac naukowych, z czego 34 po uzyskaniu stopnia 

doktora. Na mój dorobek naukowy składa się:  

• 7 artykułów naukowych (6 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR,  

• 4 udzielone patenty krajowe,  

• 44 artykułów naukowych (30 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach 

nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujących się w części B wykazu 

czasopism MNiSW, z czego 12 to publikacje w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym, a 18 w czasopismach o zasięgu krajowym,  

• 6 rozdziałów w monografiach i 1 monografia naukowa,  

Ponadto:  

• 16 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych,  

• 59 komunikatów konferencyjnych (w tym 20 na konferencjach o charakterze 

międzynarodowym),   

• udział w 8 projektach badawczych, w których byłam głównym wykonawcą. 

 

 

 


