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1. Dane osobowe: 

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Makowska  

 

 Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

    Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

    ul. Wojska Polskiego 28 

60-637 Poznań 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

 

1997: 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). 

Tytuł pracy magisterskiej: Ocena zawartości wybranych składników mineralnych 

w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży wytypowanych szkół z terenu 

miasta Poznania. 

Promotor: dr Danuta Olejnik, 

  

2002: 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: Wpływ czynników surowcowych i technologicznych 

na wyniki oznaczeń zawartości mąki z pszenicy zwyczajnej w surowcach 

i produktach makaronowych wybranymi metodami. 

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Obuchowski.  

3. Przebieg pracy zawodowej  

 

04.2001-09.2001: starszy referent techniczny w Instytucie Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, Wydział Technologii Żywności, 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

11.2001-10.2002: asystent w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia 

Roślinnego, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza  

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

 

01.2003 – obecnie: adiunkt w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia 

Roślinnego, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Wydział Nauk  

o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). 
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4. Działalność naukowo-badawcza  

 

4.1. Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z póź. zm.) 

 

Osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego jest monografia zatytułowana: 

 

„Technologiczne i żywieniowe aspekty wykorzystania ziarna krajowych odmian 

pszenżyta” 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2018 

 

4.1.1. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników osiągnięcia  

4.1.2. Wprowadzenie  

Pszenżyto uprawne (X Triticosecale Wittmack) jest syntetycznym allopoliploidem 

pozyskanym w obrębie plemienia Triticeae, powstałym w wyniku skrzyżowania pszenicy 

(Triticum) i żyta (Secale) (ARENDT I ZANNINI 2013). Jako mieszaniec łączy ono w sobie 

cechy obu gatunków rodzicielskich. Odziedziczone po życie niewielkie wymagania 

glebowe, odporność na stresy abiotyczne i stosunkowo niskie koszty produkcji, a po 

pszenicy wysoka plenność powodują, że zboże to cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród rolników. Tendencję tę można zauważyć szczególnie w Polsce, będącej 

największym producentem tego zboża na świecie (KORBAS I MRÓWCZYŃSKI 2012, 

ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2017). Przy globalnych zbiorach pszenżyta, które  

w 2017 roku osiągnęły niemal 17 mln ton, aż jedna trzecia produkcji pochodziła z Polski. 

Badania nad hodowlą nowych odmian pszenżyta, nad jakością technologiczną 

uzyskanej z nich mąki i możliwością zastosowania jej do produkcji żywności trwają od lat 

(BISKUPSKI 1979, GAMBUŚ 1995, GIL 2001, CEGLIŃSKA I IN. 2003, PEÑA 2004, 

MCGOVERIN I IN. 2011, DENNETT I TRETHOWAN 2013, WOŚ I BRZEZIŃSKI 2015). W latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku obrano dwa główne kierunki w hodowli 

pszenżyta. Jeden z nich miał na celu otrzymanie odmian o wysokiej zawartości białka, 

natomiast drugi, odmian o wysokiej wartości technologicznej ziarna, ważnej z punktu 

widzenia przemysłu piekarskiego (MAĆKOWIAK 2003). Ziarno tych pierwszych odmian 

powinno zawierać co najmniej 12% białka w suchej masie, a to przeznaczone do 

produkcji mąki na cele wypiekowe, charakteryzować się wydajnością mokrego glutenu 

wynoszącą co najmniej 30%. Odmiany te powinny również odznaczać się odpornością na 

porastanie ziarna w kłosach na polu i liczbą opadania powyżej 150 s (MAĆKOWIAK 2003). 

Surowiec taki byłby alternatywą i uzupełnieniem dla powszechnie wykorzystywanego  

w przetwórstwie ziarna pszenicy. Po kilkudziesięciu latach prac hodowców nad 

doskonaleniem nowych odmian pszenżyta wciąż trudno mu jednak konkurować  

z pszenicą, jako surowcem spożywczym. Przez lata dla piekarstwa problemem była 

odziedziczona po życie wysoka aktywność amylolityczna tego zboża. Ograniczeniem,  
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w przypadku doboru surowca piekarskiego, były też gorsze cechy reologiczne ciasta 

pszenżytniego w porównaniu z tradycyjnym ciastem pszennym (FRAŚ I IN. 2016).  

W badaniach możliwości wykorzystania ziarna pszenżyta na cele spożywcze 

skupiano się dotychczas głównie na właściwościach technologicznych uzyskanej z niego 

mąki. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się także uwagę na zawarte w nim 

składniki prozdrowotne, które wspomagają utrzymanie dobrej kondycji organizmu  

i zapobiegają rozwojowi chorób cywilizacyjnych (MARCINIAK I IN. 2008, RAKHA I IN. 2011, 

GANI I IN. 2012, SIUREK I IN. 2012). Ze względu na niewielkie wykorzystanie pszenżyta  

w produkcji żywności brak jest danych na temat zawartości tych substancji w ziarnie  

i przemian, jakim ulegają podczas procesów technologicznych. Pod tym kątem ziarno 

pszenżyta nie jest tak dogłębnie poznane jak ziarno pszenicy, żyta, owsa czy jęczmienia. 

Jednak istniejące doniesienia wskazujące na działanie antyoksydacyjne  

i antycholinesterazowe ziarna tego zboża (SENOL I IN. 2012) sugerują, że może ono 

odgrywać istotną rolę na rozwijającym się rynku żywności o właściwościach 

prozdrowotnych. Na uwagę zasługuje między innymi wysoka zawartość w nim błonnika 

pokarmowego oraz innych znajdujących się w warstwach peryferyjnych ziarna substancji, 

takich jak kwasy fenolowe, alkilorezorcynole, lignany, tokole, oraz fitosterole, które 

pozytywnie oddziałują na organizm człowieka (DYKES I ROONEY 2007, HOSSEINIAN  

I MAZZA 2009, GANI I IN. 2012). Jedną z technologii wytwarzania całoziarnowych 

produktów zbożowych jest, ciesząca się dużą popularnością, ekstruzja. Technika ta 

wykorzystywana jest do produkcji zarówno przekąsek, pelletów, jak i pieczywa 

chrupkiego (ONWULATA I IN. 2000, ZIELIŃSKI I IN 2001, MOŚCICKI 2011, OBUCHOWSKI I IN. 

2015, MAKOWSKA I IN. 2017). Podczas procesu ekstruzji w bardzo krótkim czasie 

surowiec poddawany jest intensywnemu działaniu ciepła, wysokiego ciśnienia i sił 

ścinających. Czynniki te mogą wpływać destrukcyjnie na składniki bioaktywne zawarte  

w przetwarzanym materiale. Mogą także powodować tworzenie znacznych ilości 

akrylamidu i zmniejszenie ilości dostępnej lizyny w wyniku zachodzących reakcji 

Maillarda lub innych przemian chemicznych (rozszczepienie wiązań peptydowych, ß-

eliminacja, utlenianie, deamidacja i racemizacja) (ILO I BERGHOFER 2003). Intensywność 

tych przemian zależy zarówno od cech surowca, jak i od warunków procesu. Dlatego 

istotnym kierunkiem badań jest określenie wpływu różnych parametrów ekstruzji na 

wartość sensoryczną i odżywczą produktu oraz zawartość substancji bioaktywnych  

w ekstrudatach pszenżytnich.  

Biorąc pod uwagę postęp, jaki nastąpił w hodowli nowych odmian pszenżyta, 

wielkość jego produkcji w Polsce, a także zawartość w ziarnie tego zboża substancji  

o działaniu prozdrowotnym, celowe jest podjęcie badań właściwości technologicznych  

i żywieniowych ziarna aktualnie uprawianych odmian pszenżyta. Ich efektem byłoby 

wskazanie możliwości optymalnego wykorzystania pszenżyta do produkcji żywności, 

 w tym żywności o potencjale bioaktywnym. 
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4.1.3.  Cel badań 

Celem pracy było określenie wpływu cech odmianowych ziarna pszenżyta  

oraz wybranych procesów technologicznych na właściwości fizykochemiczne, 

sensoryczne i żywieniowe otrzymanych produktów i wskazanie możliwości wykorzystania 

tego surowca do produkcji żywności, w tym żywności prozdrowotnej. W związku z tym 

sformułowano następujące hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji: 

1. ziarno obecnie uprawianych odmian pszenżyta w porównaniu do uprawianych  

w latach siedemdziesiątych XX wieku różni się składem chemicznym, co  

w konsekwencji będzie miało wpływ na jego przydatność technologiczną,  

2. obecnie uprawiane odmiany pszenżyta charakteryzują się ziarnem o dużej 

stabilności cech fizykochemicznych, 

3. mąka z ziarna obecnie uprawianych odmian pszenżyta charakteryzuje się 

parametrami technologicznymi zbliżonymi do cech mąki pszennej i jest 

odpowiednim surowcem dla przemysłu piekarskiego oraz ciastkarskiego. Jej 

przydatność do wykorzystania w danej branży przemysłu można zweryfikować 

zarówno klasycznymi metodami stosowanymi do oceny mąki pszennej, jak i nowo 

opracowanymi, szybkimi testami, 

4. ziarno pszenżyta jest odpowiednim surowcem do produkcji pożądanej jakości 

przekąsek ekstrudowanych o wysokiej wartości prozdrowotnej, a ich jakość zależy 

od cech odmianowych surowca, 

5.  właściwości sensoryczne i fizykochemiczne ekstrudatów pszenżytnich, w tym 

zawartość substancji prozdrowotnych i antyodżywczych, zależą od parametrów 

ekstruzji, 

6. proces ekstruzji nie wpływa negatywnie na wartość odżywczą produktów 

otrzymanych z pszenżyta. 

 

4.1.4.  Omówienie uzyskanych wyników 

Charakterystyka żywieniowa współcześnie uprawianych odmian pszenżyta 

W latach osiemdziesiątych XX wieku określono optymalny do uprawy w naszym 

klimacie model odmiany pszenżyta, do którego dążyć powinni hodowcy, aby pszenżyto 

było konkurencyjne w stosunku do innych zbóż (WOLSKI 1989). W tej części badań 

podjęto się zweryfikowania, czy obrane cele prac hodowców zostały osiągnięte i czy 

współcześnie uprawiane odmiany pszenżyta różnią się pod względem składu 

chemicznego od ziarna odmian i rodów z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Materiałem doświadczalnym było ziarno dziesięciu odmian pszenżyta (Atletico, Baltiko, 

Dublet, Fredro, Leontino, Madilo, Nagano, Panteon, Pizarro i Twingo), ziarno pszenicy 

chlebowej (Muszelka) i ciastkowej (Slade) oraz ziarno żyta (Dańkowskie Diament). Próbki 

ziarna badano pod kątem ich podstawowego składu chemicznego i zawartości 

składników o charakterze prozdrowotnym, w tym błonnika pokarmowego ogółem i jego 

frakcji, arabinoksylanów, fruktanów, alkilorezorcynoli, związków fenolowych ogółem i ich 
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aktywności przeciwutleniającej. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 

stwierdzono, że ziarno aktualnie uprawianych odmian pszenżyta charakteryzowało się 

mniejszą, mieszczącą się w zakresie 10,1 - 13,8%, zawartością białka ogółem niż ziarno 

rodów wyhodowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, które zawierało 

nawet 18% tego składnika (HABER 1979). Pod tym względem analizowane ziarno było 

bardziej zbliżone do pszenicy niż żyta. Nie stwierdzono też, aby zawartość lizyny w białku 

pszenżytnim była na tyle duża, aby przestała być ona aminokwasem ograniczającym. 

Wykazano natomiast ujemną korelację występującą między ilością białka ogółem  

w ziarnie tego zboża a zawartością w nim lizyny. Określono także zawartość substancji 

o właściwościach prozdrowotnych w ziarnie pszenżyta. Analizując zawartość błonnika 

pokarmowego ogółem wykazano, że jego ilość w ziarnie pszenżyta zmieniała się  

w zakresie 12,2 – 13,8% i była podobna lub niewiele wyższa od jego zawartości  

w pszenicy (12,4 – 12,7%), ale istotnie niższa niż w życie (18,3%). Różnice stwierdzono 

natomiast w składzie frakcyjnym błonnika. W ziarnie pszenżyta udział błonnika 

rozpuszczalnego w ogólnej jego ilości wynosił 1,7 – 2,2%, podczas gdy w ziarnie żyta  

i pszenicy błonnik rozpuszczalny stanowił odpowiednio 5,4% i 2,2%. Rozbieżności 

stwierdzono także w zawartości innych analizowanych składników balastowych. 

Szczególnie duże różnice pomiędzy ziarnem pszenżyta a ziarnem gatunków 

rodzicielskich odnotowano w zawartości arabinoksylanów rozpuszczanych (w ziarnie 

analizowanych odmian pszenżyta było ich o 22 - 46% więcej niż w ziarnie pszenicy, lecz 

w porównaniu z żytem w pszenżycie było ich o 60 - 70% mniej) oraz fruktanów (w ziarnie 

pszenżyta było ich o 18 - 52% więcej niż w pszenicy, a w porównaniu z żytem  

o 42 – 58% mniej). Średnia zawartość związków fenolowych ogółem w ziarnie badanych 

odmian pszenżyta wynosiła 1171 µg·gs.m.
-1

. Porównując ilość związków fenolowych 

ogółem w ziarnie pszenżyta i jego gatunków rodzicielskich oraz ich aktywność 

przeciwutleniającą, mierzoną jako zdolność ekstraktów do zmiatania kationorodników 

ABTS•+ stwierdzono, że wartości tych wyróżników w ziarnie pszenżyta i pszenicy były 

podobne, podczas gdy w życie były niemal o 50% wyższe. Różnice stwierdzono także w 

zawartości alkilorezorcynoli - ich zawartość w ziarnie pszenżyta była podobna lub 

większa (nawet o 20%) niż w ziarnie pszenicy, ale mniejsza (o 18 – 39%) niż w ziarnie 

żyta.  

Wyniki badań podstawowego składu chemicznego ziarna pszenżyta na tle 

gatunków rodzicielskich wskazują, że analizowane ziarno współcześnie uprawianych 

odmian tego zboża zbliżone było bardziej do pszenicy niż do żyta. W porównaniu  

z ziarnem rodów hodowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 

zawierało mniej białka i nie było tak bogatym źródłem lizyny. Na uwagę zasługują 

jednak składniki bioaktywne zawarte w pszenżycie, których stężenie w ziarnie tego 

zboża było zbliżone lub wyższe niż w pszenicy, ale niższe niż w ziarnie żyta. 

Składniki te z jednej strony mogą modyfikować cechy technologiczne mąki 

pszenżytniej, z drugiej wskazują na potencjał pszenżyta, jako surowca do produkcji 

żywności, szczególnie jeśli do jej wytworzenia zostaną użyte wszystkie części 

anatomiczne ziarniaka. 
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Stabilność cech odmianowych pszenżyta 

Zachowanie stałości cech jakościowych ziarna w kolejnych latach zbiorów jest 

szczególnym wyzwaniem dla hodowców wprowadzających do uprawy nowe odmiany 

roślin zbożowych. Obserwowane w tym zakresie zmienności mogą dotyczyć wielkości 

plonowania, jakości ziarna, a w konsekwencji cech jakościowych mąki. W tej części pracy 

materiałem doświadczalnym było ziarno czterech odmian pszenżyta: Baltiko, Fredro, 

Madilo i Pizarro, które pochodziły ze zbiorów w latach 2010, 2011 i 2012. Analizowano 

ich podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych składników o właściwościach 

bioaktywnych oraz cechy technologiczne mąki, związane z układem skrobiowo-

amylolitycznym (liczba opadania, przebieg kleikowania skrobi) oraz białkowo-

proteolitycznym (analiza farinograficzna). Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji 

stwierdzono, że pomimo stosunkowo niewielkiej zmienności składu chemicznego 

(wartości współczynników zmienności 1 – 13%), zawartość skrobi, białka i aktywność 

przeciwutleniająca ziarna zależała w większym stopniu od odmiany pszenżyta, 

podczas gdy na zawartość w nim błonnika pokarmowego bardziej wpływały 

warunki pogodowe podczas dojrzewania i zbioru. Znacznie większe różnice 

odnotowano podczas analizy cech technologicznych mąk uzyskanych z badanego ziarna. 

Analizując cechy układu skrobiowo-amylolitycznego nie stwierdzono istotnego wpływu ani 

odmiany, ani warunków pogodowych podczas dojrzewania na wartość temperatury 

kleikowania skrobi, natomiast istotne różnice odnotowano w lepkościach kleików: 

maksymalnej, minimalnej i końcowej oraz wartościach liczby opadania. Współczynniki 

zmienności określanych cech w zależności od odmiany były wysokie i mieściły się  

w zakresie 45 - 104%, co wskazuje na duże zróżnicowanie odmianowe pod tym 

względem. Zmienność tych cech w zależności od roku uprawy była mniejsza 

(współczynniki zmienności mieściły się w granicach 17 - 30%). Analizując stabilność 

układu skrobiowo-amylolitycznego ziarna poszczególnych odmian wykazano, że 

najmniejszą podatnością na działanie enzymów amylolitycznych, a zarazem największą 

stabilnością charakteryzowała się mąka z ziarna odmiany Madilo, a także Fredro. 

Najgorsza pod tym względem była mąka z ziarna odmiany Baltiko. Stosunkowo małą 

stabilnością charakteryzowała się też mąka z ziarna odmiany Pizarro.  

Drugim analizowanym układem, decydującym o wartości technologicznej mąki, był 

układ białkowo-proteolityczny. Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji 

stwierdzono, że czas stałości ciasta pszenżytniego zależał od odmiany, z której uzyskano 

mąkę do jego wytworzenia. Czas rozwoju ciasta zależał od roku zbioru. Natomiast 

wodochłonność mąki i stopień rozmiękczenia ciasta różniły się istotnie zarówno  

w zależności od odmiany jak i warunków pogodowych podczas dojrzewania  

i zbioru. Spośród ciast z mąki badanych odmian pszenżyta małą stabilnością wyróżników 

farinograficznych cechowało się ciasto z mąki odmiany Pizarro i Baltiko. Najbardziej 

stabilne pod tym względem było ciasto z mąki z ziarna odmiany Madilo.  

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wykazano, że pomimo dużej 

zmienności cech mąki pszenżytniej w zależności od odmiany, również czynniki 
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pogodowe istotnie wpływały na jej właściwości. Dużym postępem  

w hodowli pszenżyta w zakresie zwiększania odporności ziarna na porastanie  

jest wprowadzenie do uprawy odmian, takich jak np. Madilo. Niestety, w dalszym 

ciągu stabilność takich odmian jak np. Baltiko czy Pizarro nie jest zadowalająca. 

Może to ograniczać możliwość wykorzystania mąki z tych odmian jako surowca do 

produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. 

Wpływ cech odmianowych na właściwości fizykochemiczne mąki pszenżytniej  

i możliwość jej zastosowania jako surowca piekarskiego i ciastkarskiego 

Skład chemiczny mąki determinuje wartość odżywczą wytworzonych z niej 

produktów, jednak technologiczna przydatność zależy w głównej mierze od jej cech 

fizykochemicznych. Materiał doświadczalny w tej części badań stanowiła mąka z ziarna 

dziesięciu odmian pszenżyta oraz mąki pszenne o wystandaryzowanym wyciągu 62%. 

Mąki te analizowano pod kątem podstawowego składu chemicznego. Charakterystykę 

cech technologicznych mąki określono na podstawie wydajności mokrego glutenu, 

wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego, analizy farinograficznej, liczby opadania, analizy 

amylograficznej, analizy fermentograficznej, testu SRC, lepkości wypływowej ciasta oraz 

szybkich testów z wykorzystaniem urządzeń RVA i Glutopeak. Wykazano, że pod 

względem podstawowego składu chemicznego mąki pszenżytnie były zbliżone do mąki 

pszennej, zawierały jednak o około 40% więcej arabinoksylanów. Wydajność glutenu 

mokrego wymytego z analizowanych mąk pszenżytnich była stosunkowo niska, mieściła 

się w przedziale od 10% (Madilo) do 22% (Panteon). Niskie były również wartości 

wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego, które zmieniały się w zakresie od 10 cm
3
 (Madilo  

i Twingo) do 21 cm
3 

(Dublet). Pod tym względem mąki pszenżytnie były bardziej zbliżone 

do mąki z pszenicy ciastkowej (dla której omawiane wyróżniki miały wartości 22%  

i 18 cm
3
) niż do mąki pszenicy chlebowej (analogiczne wartości 32% i 32 cm

3
). Biorąc 

pod uwagę prognozy i obrane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku kierunki  

w hodowli pszenżyta, stwierdzono niestety, że wciąż brak jest odmian pszenżyta,  

z których mąka cechowałaby się wydajnością mokrego glutenu na poziomie 30%. Mąki 

pszenżytnie charakteryzowały się natomiast stosunkowo dużą wodochłonnością. Jej 

wartości mieściły się w zakresie od 60,7% (Leontino) do 63,8% (Panteon) i były wyższe 

od wartości odnotowanych dla analizowanych mąk pszennych (53,1% i 59,2%). Biorąc 

pod uwagę, że wodochłonność mąki zależy od ilości białek glutenowych w mące, stopnia 

uszkodzenia skrobi oraz obecności arabinoksylanów (MICHNIEWICZ 1990, LASKOWSKI  

I RÓŻYŁO 2004, ACHREMOWICZ I IN. 2014), stwierdzono, że w tym przypadku wyższa 

wodochłonność była wynikiem większej zawartości arabinoksylanów w mąkach 

pszenżytnich niż w pszennych. Na podstawie analizy farinograficznej wykazano, że 

ciasta pszenżytnie charakteryzowały się w większości przypadków niską stabilnością 

oraz dużym rozmiękczeniem, co wskazuje na małą odporność ciasta na miesienie. 

Wyjątek stanowiły ciasta z mąki z ziarna odmian Dublet oraz Nagano. Analizując cechy 

układu skrobiowo-amylolitycznego wykazano, że spośród analizowanych próbek mąk 

pszenżytnich jedynie mąki z ziarna odmian Madilo i Panteon charakteryzowały się niską 
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aktywnością amylolityczną (liczba opadania odpowiednio 286 s i 233 s; lepkość 

maksymalna 615 AU i 415 AU). Mąki z ziarna odmian Nagano, Dublet i Fredro 

wykazywały średnią aktywność enzymatyczną (wartości liczby opadania 195 - 170 s), 

natomiast pozostałe mąki charakteryzowały się wysoką aktywnością enzymatyczną 

(wartości liczby opadania poniżej 90 s, którym jednak nie zawsze towarzyszyły niskie 

lepkości kleików skrobiowych). Na podstawie klasycznych metod oceny jakości mąki 

stwierdzono, że układ białkowo-proteolityczny analizowanych mąk z ziarna 

aktualnie uprawianych odmian pszenżyta był układem słabym. Potwierdzono  

natomiast, stwierdzony w poprzednim eksperymencie, pewien postęp w hodowli 

odmian pszenżyta odpornych na porastanie, chociaż problem ten nadal dotyczy 

niektórych odmian tego zboża. 

Ciasto pszenżytnie poddano analizie fermentograficznej. Na podstawie jej wyników 

wykazano, że średni krytyczny czas fermentacji ciast pszenżytnich był dwu-, a nawet 

trzykrotnie krótszy niż ciast pszennych. Stwierdzono zatem, że podczas produkcji 

pieczywa pszenżytniego proces fermentacji ciasta powinien być prowadzony 

krócej niż ciasta pszennego.  

Testem wykorzystywanym w ciastkarstwie do klasyfikacji mąk z pszenic miękkich 

jest określenie zdolności mąki do retencji wody, roztworów wodnych sacharozy, węglanu 

sodu oraz kwasu mlekowego (SRC). Badane mąki pszenżytnie i mąka pszenna chlebowa 

cechowały się podobną zdolnością do retencji wody. Niższe wartości odnotowano 

w przypadku mąki ciastkowej. Porównując zdolność do chłonności pozostałych 

roztworów wykazano, że mąki pszenżytnie charakteryzowały się zdolnością retencji 

roztworu kwasu mlekowego podobną do chłonności mąki pszennej ciastkowej, a niższą  

niż chlebowej. Mąki pszenżytnie w porównaniu z pszennymi cechowały się niższą 

zdolnością do retencji roztworu węglanu sodu i wyższą do retencji roztworu sacharozy. 

Odnotowano występowanie istotnych korelacji pomiędzy zawartością arabinoksylanów 

ogółem w mąkach pszenżytnich a zdolnością do chłonności roztworów sacharozy  

(r= 0,642) i węglanu sodu (r= 0,686). Związek stwierdzono także pomiędzy stopniem 

uszkodzenia skrobi a chłonnością wody (r= 0,868) oraz roztworu węglanu sodu  

(r= 0,913). Kolejnym zastosowanym testem była analiza mąk pszenżytnich  

z wykorzystaniem urządzenia GlutoPeak. Oznaczony tu czas agregacji glutenu  

i wysokość piku agregacji glutenu świadczą o jakości układu białkowo-proteolitycznego 

mąki. Czas agregacji glutenu, zmierzony w teście GlutoPeak w analizowanych ciastach 

pszenżytnich różnił się istotnie w zależności od odmiany pszenżyta i mieścił się  

w szerokich granicach od 39 s (Atletico) do 152 s (Dublet). W ciastach uzyskanych  

z mąki pszennej gluten zagregował po 162 s (ciastkowa) oraz po 109 s (chlebowa). 

Stwierdzono, że w ciastach pszenżytnich z reguły szybciej dochodziło do 

wytworzenia struktury glutenowej niż w cieście pszennym, jednak jej jakość była 

dużo słabsza, co jest potwierdzeniem wyników analizy farinograficznej. 

Charakterystyczny dla większości mąk pszenżytnich krótki czas agregacji glutenu 

wskazywał na możliwość wykorzystania niektórych z nich do produkcji pieczywa oraz 

ciastek, natomiast wykluczał te mąki z produkcji wafli. Kluczowym jednak kryterium 
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przydatności surowca do produkcji wafli jest lepkość wypływowa utworzonego z niego 

ciasta. Z mąki pszennej z ziarna odmiany Slade (typowa odmiana ciastkowa) uzyskano 

ciasto o lepkości wypływowej 220 s. Lepkość ciasta z mąki chlebowej była wyższa i 

wynosiła 475 s. Ciasta ze wszystkich mąk pszenżytnich charakteryzowały się natomiast 

bardzo wysokimi i zróżnicowanymi wartościami lepkości wypływowej – od 762 s 

(Leontino) do nawet 5417 s (Fredro). Biorąc pod uwagę ten parametr, mąk pszenżytnich 

nie należy rekomendować jako surowca do produkcji wafli. Stwierdzono, że wartość 

lepkości wypływowej w ciastach pszenżytnich zależała przede wszystkim od 

zawartości arabinoksylanów w mące, a nie, jak w przypadku ciasta pszennego, od 

zawartości białka i stopnia uszkodzenia skrobi w mące (OBUCHOWSKI I IN. 2013).  

Porównując cechy technologiczne analizowanych tu mąk pszenżytnich  

i pszennych na podstawie analizy PCA stwierdzono, że mąki pszenżytnie różniły 

się w znacznym stopniu od mąk pszennych, szczególnie od mąki chlebowej. 

Zastosowane powyżej metody analityczne służą do weryfikacji przydatności 

technologicznej mąki pszennej. Metody te mogą, ale nie muszą, być odpowiednie do 

oceny jakości mąki pszenżytniej, czego dowodem są badania WOSIA I BRZEZIŃSKIEGO 

(2015). Wykazali oni, że z mąki o wydajności mokrego glutenu 3% uzyskać można 

pieczywo pszenżytnie o pożądanej objętości. Aby zweryfikować tę tezę analizowane mąki 

pszenżytnie posłużyły do przygotowania pieczywa (z ciast przygotowanych metodą 

bezpośrednią i z wykorzystaniem kultur starterowych LV2), babek biszkoptowych oraz 

ciastek kruchych. Ich cechy fizykochemiczne i sensoryczne porównano z cechami 

produktów pszennych.  

Na podstawie analizy PCA stwierdzono, że najbardziej zbliżone pod względem 

analizowanych cech do pieczywa pszennego, bez względu na metodę prowadzenia 

ciasta, było pieczywo wytworzone z mąki odmian Fredro i Nagano oraz Panteon  

i Dublet. Najważniejszym rezultatem tej części pracy było wskazanie, że mąki z 

ziarna tych odmian mogą być rekomendowane jako surowiec do produkcji 

pieczywa, jeśli charakteryzują się odpowiednią stabilnością cech 

technologicznych. Chcąc wskazać, które z metod oceny mąki powinny być stosowane 

w celu weryfikacji wartości wypiekowej mąki pszenżytniej do produkcji pieczywa 

stwierdzono, że bardzo ważnymi kryteriami doboru surowca pszenżytniego do 

wytwarzania pieczywa metodą bezpośrednią są liczba opadania i lepkość 

amylograficzna. Ich wartości powinny mieścić się w przedziałach odpowiednio  

150 - 200 s i 160 - 220 AU. Zarówno wyższe, jak i niższe wartości tych parametrów 

powodowały uzyskanie pieczywa o mniejszej objętości. Ponadto wykazano, że jakość 

pieczywa pszenżytniego wytwarzanego metodą bezpośrednią zależała także od 

cech układu białkowo-proteolitycznego mąki. I tak, objętość pieczywa istotnie 

skorelowana była z wartością wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego (r= 0,835), stabilnością 

ciasta (r= 0,749), stopniem jego rozmiękczenia (r= -0,754), zawartością białka w mące  

(r= 0,683) oraz z krytycznym czasem fermentacji określonym w analizie 

fermentograficznej (r= 0,649). Objętość pieczywa pszenżytniego wytwarzanego na 

zakwasie LV2, będąca głównym wyróżnikiem jego jakości, związana była przede 
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wszystkim z cechami układu skrobiowo-amylolitycznego, w tym z wartościami liczby 

opadania mąki (r= 0,627), lepkości maksymalnej (r= 0,738), ale także z wyróżnikami 

wyznaczonymi w analizie fermentograficznej.  

Analizując cechy pszenżytnich babek biszkoptowych na podstawie analizy PCA 

stwierdzono, że najbardziej zbliżone do babki pszennej były babki z mąk odmian 

Fredro, Dublet i Twingo. Wykazano także, że jakość tych babek związana była  

z krytycznym czasem fermentacji (r= 0,651) i lepkością maksymalną zawiesiny (r= 0,635). 

Gęstość i twardość otrzymanych biszkoptów były natomiast istotnie skorelowane  

z wielkością piku agregacji glutenu wyznaczonego w teście GlutoPeak (odpowiednio  

r= 0,653 i r= 0,606) oraz zawartością białka w mące (r= 0,606 i r= 0,615). Przy doborze 

mąki pszenżytniej przeznaczonej do wypieku babek biszkoptowych powinna być 

brana pod uwagę zawartość białka w mące, a także niektóre parametry zmierzone 

w teście RVA, GlutoPeak oraz w analizie fermentograficznej.  

Porównując cechy ciastek pszenżytnich i pszennych z zastosowaniem analizy PCA 

stwierdzono, że najbardziej podobne do pszennych były ciastka otrzymane z mąki 

pszenżytniej uzyskanej z ziarna odmian Pizarro, Leontino, Madilo i Atletico. 

Wykazano też istotną korelację pomiędzy współczynnikiem rozpościeralności ciastek  

a wysokością piku agregacji glutenu zmierzoną w teście GlutoPeak (r= -0,632), 

temperaturą kleikowania skrobi (r= 0,657) i lepkością maksymalną podczas kleikowania 

w teście RVA (r= 0,675). Twardość otrzymanych ciastek zależała natomiast od 

zawartości arabinoksylanów w mące (r= 0,677), oraz chłonności wody (r= 0,694)  

i roztworu kwasu mlekowego (r= 0,674) a także wyróżników oznaczonych w teście 

GlutoPeak. Te ostatnie obserwacje sugerują, że analiza zawartości arabinoksylanów 

w mące, testy SRC, RVA jak i GlutoPeak mogą posłużyć do klasyfikacji 

przydatności mąki pszenżytniej jako surowca ciastkarskiego.  

Pszenżyto jako surowiec do produkcji wyrobów ekstrudowanych 

Techniką, która umożliwia zastosowanie jako surowca całego ziarna pszenżyta  

i pełne wykorzystanie jego prozdrowotnego potencjału jest ekstruzja. W wyniku tego 

procesu uzyskać można pełnoziarniste wyroby przekąskowe, które mogą być alternatywą 

dla klasycznych snacków. W sytuacji, gdy spożycie tradycyjnych produktów zbożowych 

zmniejsza się, a jednym z nielicznych sektorów przemysłu zbożowego wciąż notującym 

zwiększone zainteresowanie konsumentów jest sektor przekąsek, kierunek ten wydaje 

się być właściwy. Analizowano więc wpływ cech odmianowych na właściwości 

ekstrudatów pszenżytnich. Całoziarnową kaszkę z ziarna badanych odmian pszenżyta 

oraz pszenicy ciastkowej i żyta ekstrudowano w ekstruderze jednoślimakowym typu  

TS- 45 (Metalchem Gliwice). Uzyskane ekstrudaty charakteryzowano pod kątem ich cech 

fizykochemicznych (współczynnik ekspansji promieniowej ER, gęstość, twardość, WAI, 

WSI, barwa) i poddano ocenie sensorycznej. Współczynnik ER wytworzonych 

ekstrudatów pszenżytnich wynosił średnio 3,12 przy stosunkowo niewielkiej zmienności 

(7%), a ich średnia gęstość była równa 0,209 g·cm
-3

 (zmienność 9%). W przypadku 

ekstrudatów pszennych wytwarzanych w tych samych warunkach uzyskano niższe 
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wartości współczynnika ekspansji (2,55) i wyższe gęstości (0,211 g·cm
-3

). Cechy te dla 

ekstrudatów żytnich nie różniły się istotnie od pszenżytnich. Wysoką wartością 

współczynnika ekspansji charakteryzowały się chrupki otrzymane z kaszki z ziarna 

odmian Leontino, oraz Pizarro, Baltiko i Dublet. Najmniej wyekspandowane były chrupki 

otrzymane z kaszki z ziarna odmian Twingo i Madilo. Wykazano, że ekspansja 

ekstrudatów pszenżytnich determinowana była cechami układu skrobiowo-

amylolitycznego. Odnotowano bowiem istnienie korelacji pomiędzy wartościami 

współczynnika ekspansji ekstrudatów, a wartościami wyróżników oznaczanych w teście 

RVA, takich jak lepkość maksymalna (r= -0,731), lepkość minimalna (r= -0,729) oraz 

lepkość końcowa (r= -0,732). Wysoka aktywność amylolityczna, utrudniająca 

zastosowanie mąki pszenżytniej w piekarstwie nie ogranicza zatem wykorzystania 

ziarna pszenżyta do produkcji ekstrudatów. Ekstrudaty z kaszki pszenżytniej  

o wysokiej aktywności amylolitycznej charakteryzowały się dużą ekspansją  

i pożądalnymi cechami teksturalnymi. Na podstawie analizy PCA wykazano, że 

ekstrudaty pszenżytnie w mniejszym zakresie różniły się między sobą, niż od 

ekstrudatów pszennych i żytnich.  

Analizowano także wpływ wilgotności surowca, zmieniającej się w zakresie  

16 – 20% i temperatury procesu, która w poszczególnych strefach roboczych ekstrudera 

(I strefa - II strefa - głowica) zmieniała się od 115-135-115°C do 135-175-135°C, na 

cechy fizykochemiczne ekstrudatów. Otrzymane w tym eksperymencie ekstrudaty różniły 

się nie tylko wielkością ekspansji, ale także strukturą ścian oraz ilością i wielkością 

porów, co stwierdzono na podstawie obrazów mikroskopowych (SEM). Produkty 

wytworzone z surowca o wilgotności 16% były bardziej wyekspandowane niż otrzymane 

z surowca zawierającego 20% wody. Największą ilością porów charakteryzowały się 

ekstrudaty z surowca o wilgotności 16% ekstrudowane w temperaturze 135-175-135°C. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wraz ze zwiększającą się 

wilgotnością surowca zmniejszał się współczynnik ekspansji promieniowej 

produktu, zwiększała jego gęstość i twardość. Odnotowano także wpływ 

wilgotności na wartości wskaźników WAI i WSI. W mniejszym stopniu natomiast 

cechy ekstrudatów zależały od temperatury procesu zmieniającej się w założonym 

zakresie.  

Wpływ warunków ekstruzji na zawartość składników prozdrowotnych 

i antyżywieniowych w ekstrudatach pszenżytnich 

W kolejnym doświadczeniu analizowano także wpływ zróżnicowanych warunków 

ekstruzji na zawarte w ekstrudacie związki o właściwościach bioaktywnych, w tym 

zawartość błonnika pokarmowego i jego frakcji, związków fenolowych ogółem i ich 

aktywność, oraz zawartość kwasów fenolowych (wolnych, skoniugowanych  

i związanych), β-sitosterolu oraz tokoli. Znaczącym osiągnięciem było określenie 

wpływu zmiennych warunków procesu na wyniki oznaczenia zawartości lignanów 

oraz intensywność tworzenia akrylamidu w ekstrudatach pszenżytnich. W realizacji 

tego zadania posługiwano się zarówno metodami enzymatycznymi, jak  
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i zaawansowanymi technikami chromatograficznymi. Dodatkowo analizowano też zmiany 

aktywności inhibitorów enzymów trawiennych i zawartość dostępnej lizyny. Stwierdzono, 

że zmiany w obrębie błonnika pokarmowego, wskazujące na zwiększenie zawartości jego 

frakcji rozpuszczalnej, nie były tak oczywiste, jak donoszono, w niektórych 

opublikowanych badaniach. Istotnie wyższą zawartość tej frakcji błonnika pokarmowego 

(o 23%), odnotowano jedynie w produkcie wytworzonym z surowca o wilgotności 16%  

w zakresie temperatur 135-175-135°C. W pozostałych przypadkach wykazano wprawdzie 

większe ilości rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego w ekstrudatach niż  

w surowcu, jednak różnice te nie były istotne statystyczne. Proces ekstruzji pszenżyta 

spowodował zmniejszenie zawartości związków fenolowych ogółem o 8 - 18%, przy 

jednoczesnym zwiększeniu ich aktywności przeciwutleniającej o 10 - 16%. Zmianie uległa 

także ilość kwasów fenolowych, z których dominującym związkiem występującym  

w pszenżycie i ekstrudatach pszenżytnich w formie wolnej i trwale związanej z matrycą 

był kwas ferulowy, natomiast wśród kwasów występujących w formie skoniugowanej 

najwięcej było kwasu sinapowego. Proces ekstruzji spowodował wzrost zawartości 

wolnych kwasów fenolowych ogółem o 7 - 19%, podczas gdy ilość kwasów 

skoniugowanych zmniejszyła się o 30 - 45%, a występujących w formie związanej  

o 19 - 34%. Zmieniła się też ekstrahowalność lignanów. Ich ilość  

w ekstraktach uzyskanych z ekstrudatów była o 33 - 69% większa niż z surowca, co 

wskazuje na uwolnienie znacznych ilości tych substancji z matrycy podczas procesu 

ekstruzji. Wykazano, że lignanem, który występował w surowcu i ekstrudacie 

pszenżytnim w największej ilości był syringaresinol. Zawartość pozostałych 

analizowanych składników o charakterze prozdrowotnym, w tym tokoli i β-sitosterolu 

zmniejszyła się odpowiednio o 59 - 72% i 15 - 58%, przy czym spośród tokoli 

odnotowano największe straty α-tokoferolu i α-tokotrienolu. Proces ekstruzji może także 

powodować zmianę wartości odżywczej produktu na skutek tworzenia akrylamidu, 

zmniejszenia dostępności lizyny, czy inaktywacji inhibitorów enzymów trawiennych. 

Analizując zawartość akrylamidu w wytworzonych ekstrudatach stwierdzono, że mieściła 

się ona w przedziale 272 - 410 µg·kg
-1

, a jego tworzeniu sprzyjała niska wilgotność 

surowca. Ilość dostępnej lizyny uległa zmniejszeniu o 6 - 26%. Pozytywnym aspektem 

działania procesu ekstruzji była natomiast inaktywacja inhibitorów trypsyny, których 

aktywność zmniejszyła się o 70 - 83%. Niestety, również inhibitory alfa-amylazy zostały 

niemal całkowicie zdezaktywowane.  

Stwierdzono, że pod względem najbardziej pożądanych cech sensorycznych 

(duża ekspansja, mała gęstość i twardość produktu) najlepsze ekstrudaty 

wytworzono z surowca o wilgotności 16% w przedziale temperatur 135-175-135°C. 

Wpływ zmiennych warunków procesu na zawartość związków o charakterze 

bioaktywnym oraz antyżywieniowym w ekstrudatach nie był tak jednoznaczny. 

Chrupki pszenżytnie zawierające największe ilości frakcji rozpuszczalnej błonnika 

oraz związków fenolowych ogółem wytworzono z surowca o wilgotności 16%, 

stosując przedział temperatur wewnątrz komory roboczej ekstrudera 135-175-

135°C. Produkty o największej zawartości tokoli, β-sitosterolu, ekstrahowalnych 
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lignanów, oraz najmniejszej akrylamidu i niskiej aktywności inhibitorów trypsyny 

uzyskano poddając ekstruzji kaszkę o wilgotności 20%, prowadząc ekstruzję  

w temperaturze 135-175-135°C.  

Wartość żywieniowa ekstrudatów pszenżytnich określona na drodze trawienia  

in vivo i in vitro 

Wytworzone ekstrudaty pszenżytnie, pszenne i żytnie oraz surowiec pszenżytni 

poddano trawieniu w warunkach in vitro. Badano zmiany zachodzące podczas trawienia 

białek i sacharydów, analizując zawartości białka rozpuszczalnego i cukrów redukujących 

w treści pokarmowej. Na poszczególnych etapach trawienia, w modelowym układzie 

przewodu pokarmowego charakteryzowano także obecność i aktywność związków 

fenolowych oraz tempo wzrostu mikrobioty jelitowej, której rozwój może być hamowany 

przez obecne związki fenolowe (GUMIENNA I IN. 2011). Dodatkowo oznaczono strawność 

skrobi i szybkość jej trawienia. Wykazano, że większość skrobi zawartej w ekstrudatach 

(bez względu na rodzaj surowca), to skrobia szybko trawiona (92-95%). Zawartość skrobi 

opornej w ekstrudowanych próbkach mieściła się w przedziale od 2 (w ekstrudacie 

pszennym) do 6% (w ekstrudacie pszenżytnim). W badaniach in vitro stwierdzono 

dodatni wpływ procesu ekstruzji na szybkość trawienia białek i sacharydów 

zawartych w pszenżycie. Podczas procesu trawienia następowało również 

zwiększenie zawartości związków fenolowych w treści pokarmowej na skutek ich 

uwolnienia z matrycy i wzrost aktywności przeciwutleniającej. Zawartość tych 

związków w trawionych ekstrudatach była istotnie różna, jednak ich poziom na 

poszczególnych etapach trawienia ekstrudatu pszenżytniego i surowego pszenżyta był 

podobny. Nie wykazano także, aby uwolnione podczas trawienia związki fenolowe 

wpływały hamująco na namnażanie się bakterii jelitowych.  

Na podstawie badań in vivo nie stwierdzono niekorzystnego wpływu procesu 

ekstruzji na wartość biologiczną białka (NPU) pszenżyta. Pomimo ograniczenia 

zawartości dostępnej lizyny, przy jednoczesnym obniżeniu aktywności inhibitorów 

trypsyny wykorzystanie białka netto zarówno z surowca, jak i z produktu było 

podobne.  

4.1.5. Wnioski i stwierdzenia 

1. Ziarno współcześnie uprawianych w Polsce odmian pszenżyta zawiera mniej 

białka niż ziarno pszenżyta uprawianego w latach siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku,  

co jednak nie wpływa na zmianę właściwości układu białkowo-proteolitycznego 

uzyskanej z niego mąki. Zawiera ono znaczne ilości fruktanów, a także 

arabinoksylanów, które w istotny sposób zmieniają właściwości technologiczne 

mąki pszenżytniej.  

2. Pomimo postępu w hodowli nowych odmian pszenżyta, czego przykładem są takie 

odmiany jak Madilo czy Fredro, charakteryzujące się ziarnem o stosunkowo dużej 

stabilności, cechy niektórych odmian (takich jak Baltiko czy Pizarro), nadal 
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w dużym stopniu zależą od warunków pogodowych panujących podczas 

dojrzewania i zbioru ziarna. Pod względem podstawowego składu chemicznego 

zmienność ta jest stosunkowo niewielka, brak stabilności dotyczy w największym 

stopniu cech związanych z układem skrobiowo-amylolitycznym. 

3. Pod względem właściwości technologicznych mąki pszenżytnie różnią się od mąki 

pszennej. Charakteryzują się większą wodochłonnością wynikającą z wyższej 

zawartości arabinoksylanów. Pozostałe wyróżniki technologiczne, jak wydajność 

mokrego glutenu, wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego, czy parametry reologiczne 

ciasta wskazują na ich słaby układ białkowo-proteolityczny. W porównaniu  

z mąkami pszennymi są one również bardzo zróżnicowane pod względem 

właściwości układu skrobiowo-amylolitycznego. Mąki z ziarna niektórych aktualnie 

uprawianych odmian pszenżyta mogą być wykorzystane do produkcji pieczywa, 

babek biszkoptowych oraz ciastek kruchych, natomiast nie są odpowiednim 

surowcem waflarskim. Ocena przydatności pszenżytniego surowca piekarskiego 

powinna odbywać się przede wszystkim na podstawie klasycznych wyróżników 

stosowanych do oceny mąki pszennej, takich jak liczba opadania, wskaźnik 

sedymentacji Zeleny’ego i niektóre parametry farinograficzne. Przydatność mąki 

pszenżytniej do produkcji ciastek kruchych można natomiast określić na podstawie 

zawartości arabinoksylanów, chłonności roztworów wyznaczonych w teście SCR 

oraz stosując szybkie testy z wykorzystaniem urządzeń RVA i GlutoPeak. Test 

GlutoPeak może być także rekomendowany, jako metoda doboru mąk 

pszenżytnich przeznaczonych do produkcji babek biszkoptowych.  

4. Ziarno pszenżyta jest odpowiednim surowcem do produkcji całoziarnowych 

przekąsek ekstrudowanych o wysokiej wartości prozdrowotnej. Na właściwości 

tych produktów wpływ mają cechy odmianowe, w tym zawartość białka, a przede 

wszystkim podatność skrobi na kleikowanie. Ekstrudaty o pożądanych cechach 

sensorycznych i fizykochemicznych można uzyskać również z surowca o wysokiej 

aktywności amylolitycznej, charakterystycznej dla niektórych odmian tego zboża. 

5. Zastosowanie zmiennych parametrów procesu ekstruzji umożliwia kształtowanie 

cech fizykochemicznych całoziarnowych ekstrudatów pszenżytnich. Wraz  

ze zwiększającą się wilgotnością surowca zmniejsza się stopień ekspansji 

produktu, zwiększa jego gęstość i twardość. W mniejszym stopniu na te cechy 

wpływa temperatura procesu ekstruzji. Proces ten powoduje także zmiany 

zawartości substancji o właściwościach prozdrowotnych i antyodżywczych.  

W porównaniu do surowca, w ekstrudatach pszenżytnich zmniejsza się zawartość 

związków fenolowych ogółem, przy jednoczesnym wzroście ich aktywności 

przeciwutleniającej, zwiększa się zawartość wolnych kwasów fenolowych, frakcji 

rozpuszczalnej błonnika pokarmowego i ekstrahowalnych lignanów. Jednocześnie 

redukcji ulega zawartość kwasów fenolowych związanych, tokoli, β-sitosterolu oraz 

fruktanów. Obniża się także aktywność inhibitorów enzymów trawiennych. 

Niestety, powstają również znaczne ilości akrylamidu. Intensywność zachodzących 

zmian zależy od warunków procesu ekstruzji. 
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6. Proces ekstruzji nie wpływa na obniżenie wartości odżywczej produktów 

otrzymywanych z pszenżyta, co wykazano w testach in vitro i in vivo. W badaniach 

in vitro stwierdzono, że ekstrudaty pszenżytnie szybko ulegają trawieniu. Dotyczy  

to zarówno zawartego w nich białka, jak i skrobi. Podczas trawienia wzrasta 

zawartość wolnych związków fenolowych ogółem w trawionej treści. Nie wpływa to 

jednak hamująco na rozwój mikrobioty jelitowej. W badaniach in vivo wykazano, że 

wartość biologiczna białka zawartego w ekstrudatach pszenżytnich jest 

porównywalna z jego wartością w surowcu, mimo zmniejszenia w nich na skutek 

ekstruzji zawartości dostępnej lizyny. 
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4.2. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

W roku 1992 rozpoczęłam studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii 

Rolniczej w Poznaniu na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. 

Ukończyłam je w 1997 roku. Pracę magisterską realizowałam w Katedrze Higieny 

Żywienia Człowieka pod kierunkiem dr Danuty Olejnik. Dotyczyła ona oceny zawartości 

wybranych składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży  

z dwóch wytypowanych szkół średnich z terenu miasta Poznania. W prowadzonych 

badaniach określiłam teoretyczną (obliczoną na podstawie tabel składu i wartości 

odżywczej produktów spożywczych i dziennego jadłospisu) i rzeczywistą (oznaczoną 

metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej) zawartość tych pierwiastków  

w całodziennych racjach pokarmowych uczniów, porównując uzyskane wyniki  

z zalecanymi normami spożycia. Wykazałam, że w przypadku obu ośrodków całodzienna 

podaż wapnia, magnezu, cynku i miedzi była mniejsza od zalecanej, a jedynie zawartość 

żelaza w analizowanych racjach pokarmowych kształtowała się na odpowiednim 

poziomie.  

Po obronie pracy magisterskiej w 1997 roku podjęłam studia doktoranckie na 

Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego  

w Poznaniu (aktualnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu). Pracę doktorską realizowałam pod kierownictwem prof. dr hab. Wiktora 

Obuchowskiego w Zakładzie Technologii Zbóż Instytutu Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, gdzie w trakcie studiów zostałam zatrudniona na etacie 

starszego referenta technicznego, a następnie asystenta. W tym okresie realizowałam 

badania nad możliwością identyfikacji zafałszowań surowców i produktów makaronowych  

z pszenicy durum mąką z pszenicy zwyczajnej. W swych badaniach posługiwałam się 

metodami elektroforetycznymi oraz immunochemicznymi, opartymi na reakcjach 

monoklonalnych przeciwciał specyficznych wobec białek, takich jak friabilina i 1D-ω 

gliadyny. Białka te obecne są w pszenicy zwyczajnej, nie zidentyfikowano jednak ich 

obecności w ziarnie pszenicy durum. Prowadząc badania modelowe stwierdziłam, że 

wyniki ilościowego oznaczenia zawartości mąki z pszenicy zwyczajnej 

w makaronie były zależne zarówno od odmiany pszenicy zwyczajnej, wyciągu mąki, 

jak i dodatku jaj oraz glutenu do makaronu. Nie zależały natomiast od stanu 

biochemicznego ziarna pszenicy zwyczajnej. Wykazałam też, że pomimo 

termostabilności obu identyfikowanych białek, wpływ na wyniki oznaczeń miała 

także temperatura suszenia makaronu. Uzyskane wyniki posłużyły do przygotowania 

rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych 

na wyniki oznaczeń mąki z pszenicy zwyczajnej w makaronach i surowcach 

makaronowych wybranymi metodami”. Były one także prezentowane w formie publikacji 

(Zał. 4: II.C.1., II.C.2., II.C.3, II.C.4. i II.C.49.), rozdziału w monografii „Wheat Quality 

Elucidation” (Zał. 4: II.C.41.) i doniesień konferencyjnych w formie ustnej (zał. 4: II.G.2.)  

i posterowej (Zał. 4: III.B.1, III.B.2.). Podczas realizacji studiów doktoranckich nawiązałam 

współpracę z firmą produkującą makaron Malma w Malborku, w której w lipcu 1998 
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odbyłam tygodniowy staż produkcyjny. W tym czasie uczestniczyłam też jako wykonawca 

w realizacji projektu badawczego zwykłego nr 5PO6G 04218, finansowego przez KBN  

(Zał. 4: II.E.1). 

Po obronie pracy doktorskiej w 2003 roku zostałam zatrudniona na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Technologii Zbóż Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia 

Roślinnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego (aktualnie Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu). Zdobyte doświadczenie w zakresie metod 

immunochemicznych i wypracowany warsztat badawczy sprawiły, że wielokrotnie 

występowałam w roli eksperta w zakresie identyfikacji zafałszowań surowców i produktów 

makaronowych surowcami z pszenicy zwyczajnej (Zał. 4: III.E.1.). W tym czasie mojej 

działalności powstały też publikacje przeglądowe na temat zastosowania metod 

immunochemicznych w przemyśle spożywczym (Zał. 4: II.C.14., II.C.15., II.C.50.).  

Pracując w Zakładzie Technologii Zbóż moje zainteresowania badawcze 

rozwijałam w następujących obszarach: 

1. wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość makaronów,  

2. sterowanie cechami fizykochemicznymi i żywieniowymi produktów 

zbożowych wytwarzanych techniką ekstruzji, 

3. pszenżyto i jego cechy jako surowca do produkcji żywności, 

4. konstruowanie surowców i produktów zbożowych o zaprogramowanych 

cechach technologicznych, sensorycznych i żywieniowych, 

5. właściwości reologiczne kleików skrobi natywnych i modyfikowanych. 

Ad.1. Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość makaronów 

Tematyka związana z surowcami i produktami makaronowymi była konsekwencją 

badań, które realizowałam podczas studiów doktoranckich. Nawiązując w ramach 

działalności statutowej współpracę z prof. dr hab. Hanną Sulewską z Katedry Uprawy 

Roli i Roślin Wydziału Rolnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajęłam się 

badaniem wpływu nawożenia pszenicy durum na cechy ziarna i mąki ważne z punktu 

widzenia jej przydatności do produkcji makaronu. W prowadzonych badaniach wykazano, 

że wielkość nawożenia azotem dodatnio skorelowana była z twardością i szklistością 

ziarna, a także zawartością białka i wydajnością mokrego glutenu z mąki. Poziom 

nawożenia nie wpływał jednak na zawartość barwników karotenoidowych w mące 

(bardzo istotną z punktu widzenia przydatności surowca do produkcji makaronu) i na 

barwę ciasta makaronowego. W ramach powyższej współpracy powstały publikacje (Zał. 

4: II.C.6., II.C.18.) i doniesienie konferencyjne (Zał.4: III.B.5.). Kontynuując ten temat 

prowadziłam prace badawcze o podobnym profilu zlecone przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Zał. 4: III.E.2.). Zajmowałam się także 

określeniem wpływu naturalnych środków barwiących, takich jak kurkuma, proszek 

dyniowy, β-karoten, sok buraczany oraz suszony szpinak na barwę i jakość kulinarną 

makaronów. W ramach tych badań analizowany był wpływ dodatku różnych naturalnych 

substancji barwiących i technologii produkcji makaronu (technologia tradycyjna  

i ekstruzja) na barwę i możliwość określenia zawartości barwników żółtych w makaronie. 
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Na ich podstawie stwierdzono, że makarony ekstrudowane charakteryzowały się 

większymi wartościami determinanty nasycenia barwą żółtą b* niż wytworzone 

metodą tradycyjną, ale stopień ekstrahowalności żółtych barwników z wyrobów 

ekstrudowanych był mniejszy. Może to mieć istotne znaczenie przy ilościowym 

oznaczaniu substancji barwiących zawartych lub dodanych do makaronu, a także 

przy identyfikowaniu zafałszowań makaronu. Uzyskane wyniki zostały opublikowane 

(Zał. 4: II.C.16., II.C.20) i zaprezentowane w formie referatu na konferencji (Zał. 4: 

II.G.1.). Zajmowałam się też problematyką technologii produkcji i jakości makaronów 

bezglutenowych. W prowadzonych przeze mnie studiach porównywano cechy 

makaronów bezglutenowych wytworzonych dwiema technologiami: ekstruzji oraz 

technologią opartą na częściowym zaparzaniu surowców skrobiowych. Określano także 

wpływ dodatku różnych hydrokoloidów i preparatów białkowych na cechy 

fizykochemiczne i kulinarne produktów. Wykazano, że lepsze właściwości 

strukturotwórcze posiadał ksantan niż guma guar, a dodatek odtłuszczonej mąki 

sojowej, pomimo zwiększenia wartości odżywczej makaronu, istotnie obniżył jego 

jakość sensoryczną i spowodował niekorzystną zmianę barwy. Wprawdzie 

makarony ekstrudowane charakteryzowały się istotnie niższymi stratami suchej 

substancji podczas gotowania makaronu, jednak w ocenie sensorycznej makarony te 

zostały ocenione niżej niż wytworzone z ciasta częściowo zaparzanego przed 

mieszeniem. Wyniki tych badań przedstawiłam w rozdziale monografii „New Concepts in 

Food Evaluation. Nutraceuticals-Analyses-Consumer” (Zał. 4: II.C.42) i w postaci 

doniesienia konferencyjnego (Zał. 4: III.B.22).  

W ramach omawianej tematyki zajmowałam się również wpływem cech 

odmianowych na przydatność pszenicy orkisz do produkcji makaronu. W prowadzonych 

przeze mnie badaniach wykazano, że ziarno orkiszu charakteryzowało się mniejszą 

szklistością, twardością i zawartością białka niż ziarno pszenicy zwyczajnej i durum. 

Cechowało się natomiast zbliżoną do pszenicy zwyczajnej wydajnością mokrego glutenu 

i wyższą jego rozpływalnością. Mąki orkiszowe i z pszenicy zwyczajnej, zawierały też 

mniej barwinków karotenoidowych niż mąka z pszenicy durum. Uzyskany z mąk 

orkiszowych makaron, pod względem cech kulinarnych jak i barwy, nie różnił się od 

makaronu z pszenicy zwyczajnej, był natomiast gorszy od makaronu z pszenicy durum. 

Rezultaty tych badań zaprezentowano w formie ustnego referatu na konferencji (Zał. 4: 

II.G.4.) i opublikowano w czasopiśmie krajowym (Zał. 4: II.C.24.). Kontynuując badania 

nad wartością technologiczną ziarna różnych odmian orkiszu analizowałam także wartość 

wypiekową mąki orkiszowej. Mąki te charakteryzowały się dużą wydajnością mokrego 

glutenu, lecz niestety, stosunkowo wysoką aktywnością amylolityczną. Uzyskane z nich 

ciasta wykazywały małą stabilność. Pomimo tego przygotowane z nich pieczywo 

charakteryzowało się pożądaną jakością. Uzyskane wyniki badań były zaprezentowane w 

publikacji (Zał. 4: II.C.19.) i na konferencji (Zał. 4: III.B.4.).  

Zdobyte doświadczenie w zakresie właściwości surowców i technologii produkcji 

makaronu wykorzystywałam też kierując projektami realizowanymi we współpracy  

z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, takimi jak HJH Polska Sp.z o.o. (Zał. 4: III.E.3.), 
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Bros Sp. z o.o. (Zał. 4: III.E.5.) i uczestnicząc w realizacji projektu zleconego przez firmę 

TABIT sp. z o.o., mającego na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności tej 

firmy (Zał. 4: III.E.9). 

Ad.2. Sterowanie cechami fizykochemicznymi i żywieniowymi produktów 

zbożowych wytwarzanych techniką ekstruzji 

Istotnym kierunkiem moich dotychczasowych zainteresowań badawczych była 

analiza wpływu procesu ekstruzji i zmiennych jego warunków na cechy fizykochemiczne 

i żywieniowe ekstrudatów zbożowych. W prowadzonych badaniach określany był wpływ 

dodatku wysokobłonnikowych produktów, w tym młóta browarnego, łuski grochowej, 

otrąb z ziarna różnych rodzajów zbóż oraz wytłoków lnianych na cechy fizykochemiczne, 

sensoryczne oraz zawartość błonnika pokarmowego w przekąskach ekstrudowanych, 

wytwarzanych w różnych warunkach procesu. W badaniach tych nie odnotowano liniowej 

zależności pomiędzy wzrastającym dodatkiem wysokobłonnikowych składników  

a wartościami wskaźników wodochłonności i rozpuszczalności WAI i WSI, stwierdzono 

natomiast, że wraz ze zwiększającym się dodatkiem tych surowców zmniejsza się 

ekspansja produktu, wzrasta jego gęstość i twardość. Wykazano także, że na skutek 

ekstruzji istotnie zmienia się zawartość poszczególnych frakcji włókna pokarmowego. 

Moim osiągnięciem było wykazanie, że produkty uboczne innych gałęzi przemysłu 

spożywczego mogą być z powodzeniem stosowane w ilości 10 – 20% jako dodatek 

do ekstrudatów, umożliwiając zwiększenie w nich zawartości błonnika 

pokarmowego z około 4% nawet do 12 - 15%, co uprawnia, zgodnie  

z obowiązującymi normami, do zakwalifikowania ich do grupy produktów  

o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Uzyskane rezultaty tej części mojej 

działalności naukowej zostały przedstawione na konferencjach krajowych (Zał. 4: III.B.7., 

III.B.9., III.B.10., III.B.11.), opublikowane w Polish Journal of Food Science and Nutrition 

(Zał. 4: II.A.2) oraz innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (Zał. 4: II.C.9.)  

i krajowym (Zał. 4: II.C.28., II.C.35., II.C.40). Po podjęciu współpracy z dr hab. Dorotą 

Cais-Sokolińską z Katedry Jakości Produktów Mleczarskich i dr hab. Agnieszką 

Waśkiewicz z Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu analizowałam 

wpływ dodatku produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego - suszonej serwatki  

i białek serwatkowych na cechy fizykochemiczne i żywieniowe ekstrudatów. W badaniach 

tych stwierdzono, że zwiększający się dodatek serwatki po nanofltracji powodował 

zmianę barwy ekstrudatu i zmniejszał jego twardość. Wykazano także, że dodatek 

suszonej serwatki do kaszki kukurydzianej w ilości co najmniej 5% wpłynął istotnie 

na wzrost zawartości dostępnej lizyny w wytworzonym ekstrudacie, niestety 

spowodował też powstanie znacznych ilości akrylamidu. Intensywność jego 

tworzenia zależała zarówno od wielkości dodatku, jak i wilgotności 

ekstrudowanego materiału. W ekstrudacie zawierającym 10% dodatku suszonej 

serwatki jego zawartość była ponad dwukrotnie większa niż w chrupkach kukurydzianych. 

Zaobserwowano także, że dodatek białek serwatkowych wpływa na zmniejszenie 

aktywności wody ekstrudowanego produktu. Otrzymane wyniki prezentowano na 
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konferencji międzynarodowej (Zał. 4: III.B.35.) i opublikowano w czasopismach 

indeksowanych w bazach JCR i WoS (Zał. 4: II.A.9., II.C.8.).  

W latach 2009-2012 byłam kierownikiem grantu własnego (nr NN312 366937) 

zatytułowanego „Studia nad cechami technologicznymi i żywieniowymi wyrobów 

zbożowych wytwarzanych na drodze ekstruzji z udziałem produktów przemiału 

pszenżyta” finansowanego przez MNiSW (Zał. 4: II.E.2.). W projekcie tym analizowałam 

przydatność ziarna różnych odmian pszenżyta jako surowca do produkcji ekstrudatów. 

Określałam, które cechy pszenżyta są kluczowe, jeśli chodzi o przydatność ziarna do 

produkcji przekąsek ekstrudowanych. Badałam też wpływ warunków ekstruzji, w tym 

temperatury procesu, wilgotności surowca, prędkości obrotów ślimaka  

i wielkości dysz na właściwości fizykochemiczne i żywieniowe ekstrudatów pszenżytnich. 

Uzyskane wyniki zostały częściowo zaprezentowane na konferencjach krajowych  

(Zał. 4: III.B.8., III.B.12., III.B.13.) i międzynarodowych (Zał. 4: III.B.24., III.B.27.) oraz 

opublikowane (Zał. 4: II.C.25., II.C.26., II.C.27., II.C.29., II.C.30.). Część z nich została 

wykorzystana do przygotowania monografii będącej podstawą do ubiegania się o tytuł 

doktora habilitowanego (Zał. 4: I.A.). W ramach wymienionego projektu, we współpracy  

z dr hab. Hanną Baranowską z Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu zajmowałam się określeniem wpływu warunków procesu ekstruzji pszenżyta 

na makrostrukturę, właściwości mechaniczne ekstrudatów i dynamikę wody podczas ich 

uwadniania. W prowadzonych przez nas badaniach stwierdzono, że podczas 

przechowywania chrupek w kontrolowanych warunkach hydratacja i związane z nią 

zmiany wymiarów geometrycznych ekstrudatów zależały od warunków procesu ekstruzji. 

Stopień hydratacji wpływał także na cechy mechaniczne produktu. Na podstawie badań 

na poziomie molekularnym wykazano ścisły związek pomiędzy temperaturą 

ekstruzji i wilgotnością surowca, a możliwościami sorpcyjnymi gotowego 

produktu. Bardzo istotną obserwacją było stwierdzenie korelacji pomiędzy 

zawartością tłuszczu związanego w ekstrudatach, a wartością ich hydratacji 

granicznej. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Cereal 

Science (Zał. 4: II.A.10.). 

W 2016 roku rozpoczęłam współpracę z dr Krzysztofem Pilarskim z Instytutu 

Inżynierii Biosystemów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii rodzimego Uniwersytetu 

dotyczącą wykorzystania ekstruzji jako procesu przygotowania materiałów roślinnych 

wspomagającego pozyskiwanie z nich biogazu i biometanu. Poddanie słomy procesowi 

ekstruzji wpływa na rozluźnienie struktury lignin, dzięki czemu są one bardziej podatne  

na proces fermentacji. Wstępne wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane  

w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering (Zał. 4: II.C.12). 

Moje zainteresowania i wypracowany warsztat w zakresie analizy właściwości 

produktów porowatych były podstawą do nawiązania współpracy z dr Sylwią Chudy  

z Katedry Jakości Produktów Mleczarskich oraz dr Michałem Piątkiem i dr Mirosławą 

Krzywdzińską-Bartkowiak z Katedry Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu. W ramach prowadzonych wspólnie badań analizowano wpływ obróbki 
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mikrofalowo-próżniowej na cechy snacków serowych o strukturze zbliżonej do struktury 

ekstrudatów. Ich wyniki opublikowano w Journal of Dairy Technology (Zał. 4: II.A.14.). 

Ad. 3. Pszenżyto i jego cechy jako surowca do produkcji żywności  

Od 2006 roku moje zainteresowania naukowe skupiły się wokół pszenżyta. 

Badania prowadziłam dwutorowo. W jednym nurcie analizowałam przydatność ziarna 

pszenżyta do produkcji żywności i etanolu. W drugim skupiłam się na właściwościach 

związków polimerowych ziarna pszenżyta - skrobi oraz białek glutenowych.  

W ramach tego obszaru mojej działalności zajmowałam się właściwościami 

technologicznymi pszenżyta i możliwością jego wykorzystania jako surowca do produkcji 

żywności – pieczywa oraz wyrobów ekstrudowanych. W prowadzonych przeze mnie 

badaniach wykazano, że „słaby” układ glutenowy ziarna pszenżyta oraz często wysoka 

aktywność amylolityczna są cechami odpowiednimi w produkcji żywności techniką 

ekstruzji, co zostało szczegółowo opisane w monografii, stanowiącej osiągnięcie 

naukowe będące podstawą ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego (Zał. 4: I.). 

Część wyników prowadzonych badań zaprezentowano w publikacjach o zasięgu 

międzynarodowym (Zał. 4: II.C.7.) i krajowym (Zał.4: II.C.21.) oraz w doniesieniach 

konferencyjnych ustnych (Zał. 4: II.G.16.) i plakatowych (Zał. 4: III.B.3., III.B.20., 

III.B.25.). 

Pracowałam również w zespole pod kierownictwem prof. dr hab. Wiktora 

Obuchowskiego, w którym we współpracy z firmą Danko Hodowla Roślin określano 

przydatność ziarna pszenżyta do produkcji bioetanolu. W badaniach tych analizowano 

wpływ odmiany, nawożenia azotem, lokalizacji uprawy oraz roku zbioru, rozumianego 

jako warunki pogodowe podczas dojrzewania i zbioru ziarna, na zawartość skrobi  

w ziarnie, a w konsekwencji wydajność bioetanolu. Wykazano, że wszystkie te czynniki 

miały istotny wpływ na zawartość skrobi w ziarnie, jednak najbardziej zależała ona od 

warunków pogodowych i poziomu nawożenia. Stwierdzono, że istnieje dodatnia korelacja 

pomiędzy zawartością skrobi w ziarnie a gęstością usypową oraz masą tysiąca ziaren, a  

ujemna korelacja pomiędzy zawartością skrobi a liczbą opadania. Oznaczona wydajność 

etanolu z ziarna pszenżyta kształtowała się na podobnym poziomie jak  

z ziarna pszenicy i była wyższa niż z ziarna żyta. Porównując teoretyczną  

i rzeczywistą wydajność etanolu z ziarna pszenżyta wykazano, że wartości te były 

najbardziej zbliżone, gdy teoretyczną wydajność alkoholu wyliczano na podstawie 

zawartości skrobi w ziarnie oznaczonej metodą pomiaru w bliskiej podczerwieni 

NIT, co było istotnym osiągnięciem prowadzonych badań i wskazuje na 

użyteczność tej szybkiej metody w klasyfikacji surowca pszenżytniego do 

produkcji bioetanolu. Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w Journal of 

the Science of Food and Agriculture (Zał. 4: II.A.1.) i zaprezentowane na konferencji  

(Zał. 4: II.C.22.). 

W obszarze badań związanym z charakterystyką związków polimerowych 

występujących w ziarnie pszenżyta, we współpracy z dr. inż. Arturem Szwenglem  

z Zakładu Fermentacji i Biosyntezy i z dr hab. inż. Jolantą Tomaszewską-Gras z Katedry 
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Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmowałam się 

właściwościami skrobi pszenżytniej. W zaprojektowanym przeze mnie doświadczeniu 

analizowano właściwości skrobi wyizolowanej z ziarna współcześnie uprawianych odmian 

pszenżyta, różniących się liczbą opadania. Na podstawie uzyskanych rezultatów 

wykazano, że skrobia pszenżytnia w zależności od odmiany różniła się pod względem 

zawartości amylozy, rozkładu wielkości granul i właściwości termicznych zmierzonych za 

pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Pomimo różnic lepkości zawiesin 

skrobiowych podczas kleikowania i różnic w rozkładzie mas cząsteczkowych skrobi, pod 

względem parametrów hydrodynamicznych, skrobie te były jednak do siebie podobne. 

Stwierdzono także, że temperatura kleikowania skrobi pszenżytniej była dodatnio 

skorelowana z jej masą cząsteczkową, a lepkość maksymalna mierzona za pomocą 

urządzenia Rapid Visco Analyser zależała od rozkładu wielkości granul. Na podstawie 

analizy składowych głównych PCA wykazano, że lepkości maksymalna, minimalna  

i końcowa skorelowane były z liczbą opadania mąki, z której tę skrobię uzyskano, 

natomiast nie odnotowano związku pomiędzy liczbą opadania, a wielkością mas 

molowych cząsteczek skrobi. Wyniki tych badań prezentowane były na konferencjach 

międzynarodowych (Zał. 4: III.B.26., III.B.33.) oraz opublikowane w Stärke- Starch  

(Zał. 4: II.A.4.).  

Nawiązując współpracę z prof. dr hab. Bolesławem Salmanowiczem z Instytutu 

Genetyki Roślin PAN w Poznaniu wraz z dr hab. Anną Pruską-Kędzior i dr hab. Zenonem 

Kędziorem z mojego Instytutu podjęłam studia nad właściwościami reologicznymi  

i składem frakcyjnym białek glutenowych pszenżyta. Ich wyniki zostały opublikowane na 

łamach Journal of the Science of Food and Agriculture (Zał. 4: II.A.11.) i zaprezentowane 

w postaci referatu na konferencji międzynarodowej (Zał.4: II.G.10.). W badaniach tych 

po raz pierwszy dokonano charakterystyki właściwości reologicznych glutenu 

pszenżytniego w odniesieniu do składu jego białek glutenowych. Analizę składu 

ilościowego i jakościowego białek glutenowych wykonano metodą elektroforezy 

kapilarnej, a następnie stosując testy reologiczne wyznaczono spektra mechaniczne 

glutenu w zakresie  0,001 - 200 rad·s
-1

. Spektra te opisano za pomocą równań Cole-

Cole i wyznaczono moduł plateau lepkosprężystego GN
0
, podatność JN

0
, częstotliwość 

charakterystyczną 0 i parametr n. W analizowanym materiale, w zależności od odmiany 

pszenżyta, stwierdzono istotne różnice zarówno w całkowitej zawartości frakcji prolamin, 

niskocząsteczkowych oraz wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych 

(sekaloglutenin), jak i w ich składzie. Na podstawie testów reologicznych wykazano,  

że własności lepkosprężyste glutenu pszenżytniego były zbliżone do opisanych  

w literaturze właściwości lepkosprężystych glutenu ze „słabej” pszenicy zwyczajnej. 

Wyznaczone spektra mechaniczne wskazywały, że badane próbki glutenu 

pszenżyta wykazywały bardzo zbliżony rodzaj zachowania lepkosprężystego.  

Z reologicznego punktu widzenia wszystkie próbki były żelami powstałymi  

w wyniku splątania cząsteczek białka glutenu. Stwierdzono, że podatność plateau 

lepkosprężystego JN
0 

skorelowana była ujemnie z zawartością ω-gliadyn 

i niskocząsteczkowych podjednostek glutelin (sekaloglutelin) w glutenie oraz 
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dodatnio z jego rozpływalnością. Wartości modułu wyznaczonego plateau 

lepkosprężystego GN
0 
skorelowane były dodatnio z zawartością ω-gliadyn i ujemnie 

z rozpływalnością glutenu. Kontynuując studia nad właściwościami glutenu 

pszenżytniego badałam właściwości powierzchniowo czynne preparatów pszenżytnich 

białek glutenowych metodą pomiaru kąta zwilżania w funkcji czasu. Badania te 

prowadziłam przebywając na krótkoterminowym stażu w zespole prof. Erika van der 

Lindena na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii (Department of Food Physics), który 

mogłam odbyć dzięki uczestnictwu w europejskim projekcie COST ACTION FA1001  

(Zał. 4: III.A.1.). Wyniki tych prac zostały zaprezentowane w formie ustnej na 

międzynarodowej konferencji (Zał. 4: II.G.13.). Zdobyte doświadczenie wykorzystałam 

również biorąc udział w badaniach układu glutenowego mąki z samopszy i żyta. 

Przedstawiono je w postaci doniesień ustnych na międzynarodowej konferencji  

(Zał. 4: II.G.8., II.G.9.). 

Ad.4. Konstruowanie surowców i produktów zbożowych o zaprogramowanych 

cechach technologicznych, sensorycznych i żywieniowych 

Moje zainteresowania naukowe skierowałam też w stronę jakości surowców, 

gwarantujących uzyskanie atrakcyjnych pod względem żywieniowym i sensorycznym 

produktów zbożowych. 

W tym nurcie badań zajmowałam się oceną przydatności mąk pasażowych z przemiału 

ziarna pszenicy ciastkowej, wytworzonych w warunkach przemysłowych do produkcji 

wafli. W prowadzonych przy moim udziale badaniach wykazano, że mąki te różnią się  

w istotny sposób nie tylko pod względem zawartości i jakości białka, wydajności mokrego 

glutenu, wodochłonności, ale także czasu agregacji glutenu jak i lepkości wypływowej.  

Te dwa  ostatnie parametry są kluczowymi kryteriami doboru surowca waflarskiego. 

Naszym osiągnięciem było wykazanie, że lepkość wypływowa ciasta i czas 

agregacji glutenu skorelowane były z zawartością białka w mące i stopniem 

uszkodzenia skrobi, nie zależały natomiast od wydajności mokrego glutenu, 

indeksu jakości glutenu oraz stałości ciasta. Najodpowiedniejszymi surowcami do 

produkcji wafli były, mąki z pierwszych pasaży śrutowych i pierwszych pasaży 

wymiałowych. Wyniki prowadzonych badań przedstawiono w publikacjach (Zał. 4: 

II.C.23., II.C.33.) i zaprezentowano podczas konferencji (Zał. 4: III.B.6.). W ramach tej 

działalności naukowej nawiązałam współpracę z firmą GoodMills Polska S.A., która 

zaowocowała realizowanymi na jej zlecenie badaniami przemysłowymi dotyczącymi 

możliwości wykorzystania otrąb zbożowych (Zał. 4: III.E.7.), a także publikacją związaną 

z tym tematem (Zał. 4: II.C.36.) i doniesieniem ustnym na konferencji branżowej (Zał. 4: 

II.G.12.). 

W latach 2010 - 2013 uczestniczyłam w realizacji projektu badawczego własnego 

zatytułowanego „Charakterystyka zmian ilościowo-jakościowych polisacharydów 

niecelulozowych w procesach produkcji oraz trawienia enzymatycznego i fermentacji  

"in vitro" wysokobłonnikowych produktów żytnich” (nr NN 312 212838) (Zał. 4: II.E.3.). 

Jednym z jego celów, w którego realizacji brałam udział było opracowanie technologii 
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otrzymywania z ziarna żyta produktów wysokobłonnikowych. Na skutek 

kilkuetapowego intensywnego rozdrabniania ziarna żyta i sortowania mlewa 

otrzymano dwa takie produkty, z których jeden charakteryzował się zawartością 

błonnika pokarmowego ogółem na poziomie około 50%, w tym błonnika 

rozpuszczalnego 5,8%, a drugi niższą zawartością błonnika ogółem (30%), lecz 

sięgającą aż 12% zawartością błonnika rozpuszczalnego. Produkty te można 

stosować jako dodatek do pieczywa, lub do produktów typu Muesli. Uzyskane wyniki 

były prezentowane w postaci doniesień konferencyjnych ustnych (Zał. 4: II.G.6., II.G.7., 

II.G.14.), doniesienia plakatowego (Zał. 4: III.B.28) oraz publikacji (Zał. 4: II.C.13., 

II.C.31). Ze względu na tę tematykę badawczą zostałam zaproszona, w roli uczestnika 

panelu „Rye in Human Nutrition”, do zespołu realizującego międzynarodowy projekt 

Rye-Belt, powstały z inicjatywy firmy KWS LOCHOW GMBH, propagujący uprawę  

i wykorzystanie ziarna żyta w Europie (Zał. 4: III.A.2.). 

W 2008 roku podjęłam współpracę z dr hab. Magdaleną Zielińską-Dawidziak  

z Katedry Biochemii i Analizy Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

W prowadzonych przez nas badaniach uzyskiwano kiełki soi, lucerny i pszenicy 

wzbogacone w fitoferrytynę, bazując na tym, że można je otrzymać podczas 

kilkudniowego wzrostu roślin na pożywce wzbogaconej w FeSO4. Nasiona roślin 

strączkowych uznawane są za najlepsze źródło ferrytyny do celów żywieniowych, 

jednak ze względu na wysokie spożycie przetworów pszennych, próby wywołania 

nadekspresji ferrytyny prowadzono także na ziarnie pszenicy. Wykazano, że zawartość 

w nim żelaza kompleksowanego przez ferrytynę była ponad 50-krotnie wyższa, niż  

w tradycyjnie otrzymywanych kiełkach podlewanych wodą. W badaniach cech 

technologicznych mąki uzyskanej ze skiełkowanego ziarna pszenicy, które prowadziłam 

w ramach podjętej współpracy, stwierdzono, że w porównaniu z mąką z ziarna 

natywnego istotnie różniła się ona składem chemicznym. Charakteryzowała się 

też niższą o 25% wydajnością mokrego glutenu, większą jego rozpływalnością (o 

67%), mniejszą o 20% wartością indeksu glutenowego i niższą liczbą opadania. 

Stwierdzono jednak, że ze względu na wysokie stężenie żelaza w preparacie 

dodatek tej mąki do produkcji żywności nie powinien przekraczać kilku procent, 

niezależnie od istotnie gorszych parametrów technologicznych. Stąd mąka ta 

może być stosowana jako wzbogacający dodatek w piekarstwie, bez pogarszania 

jakości pieczywa. Wyniki tych badań opublikowano w European Food Research and 

Technology (Zał. 4: II.A.3.) i zaprezentowano na konferencji (Zał. 4: III.B.21.). 

W latach 2011-2014 byłam wykonawcą projektu własnego nr NN 310 720340, 

dotyczącego oceny podatności chlebowych odmian pszenicy ozimej na fuzariozę kłosa  

w warunkach sztucznej i naturalnej infekcji grzybami rodzaju Fusarium,  

jej wpływu na jakość ziarna i wartość technologiczną uzyskanej mąki  

i ostatecznie jakość chleba w aspekcie zdrowia konsumentów (Zał. 4: II.E.4.). Trzyletnie 

badania dotyczyły m.in. wytypowania spośród przebadanych chlebowych odmian 

pszenicy ozimej, tych mało podatnych na porażenie kłosów przez Fusarium spp.  

i akumulację mikotoksyn w ziarnie (czyli genotypów bardziej przydatnych w produkcji 
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rolniczej na cele żywnościowe). W projekcie tym byłam zaangażowana w badania nad 

określeniem wpływu procesów technologicznych na zawartość poszczególnych toksyn 

zarówno w surowcu (mące), jak i produkcie (pieczywie). Ich wyniki zaprezentowano  

w formie doniesień konferencyjnych (Zał. 4: III.B.16., III.B.17., III.B.39.). 

W trakcie mojej pracy zawodowej w latach 2010-2015 uczestniczyłam w realizacji 

projektu POIG nr 01.01.02-00-061/09 pt. „Nowa żywność bioaktywna  

o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”, który był współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej (Zał. 4: II.E.5.). Celem projektu było opracowanie 

technologii produkcji innowacyjnych produktów spożywczych wspomagających leczenie 

osób cierpiących, na niektóre choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzycę, nadciśnienie 

oraz nieswoiste zapalenie jelit). Zadaniem zespołu, w którego pracach brałam udział 

pod kierunkiem prof. dr hab. Wiktora Obuchowskiego było opracowanie technologii 

wytwarzania produktów stałych: makaronów, pieczywa chrupkiego, wafli ryżowych, 

chrupek kukurydzianych oraz (we współpracy z Instytutem Badań Produktów Rolno-

Spożywczych) suchych koncentratów dań o zaprogramowanych cechach 

prozdrowotnych. Efektem tych działań były między innymi zgłoszenia patentowe,  

z których część zyskała numery prawa wyłącznego w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej (Zał. 4: II.B.2., II.B.3., II.B.4., II.B.5., II.B.6., II.B.7., II.B.8.).  

W ramach jednego z realizowanych etapów tego projektu opracowano linię 

produktów makaronowych z dodatkami roślinnymi o właściwościach bioaktywnych, 

takich jak ekstrakt z liści morwy, ekstrakt z kozieradki, suszone liście pokrzywy, jarmuż, 

kłącza perzu oraz nasiona bobu. Wykazano, że składniki te, dodawane w ilości od 

1% (w przypadku ekstraktów) do 5% (w przypadku części anatomicznych roślin) 

zwiększały wydatnie zawartość polifenoli oraz aktywność przeciwutleniającą 

produktu i tylko nieznacznie zmieniały jego cechy sensoryczne. Zawartość 

składników bioaktywnych w produkcie po ugotowaniu istotnie się obniżyła, 

jednak nadal zdecydowanie przewyższała ich zawartość w próbie kontrolnej. 

Wyniki tych badań zostały opublikowane (Zał. 4: II.C.34.) oraz zaprezentowane na 

konferencjach międzynarodowych (Zał. 4: III.B.29., III.B.34., III.B.36.). Dla osób 

cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit opracowano technologię produkcji makaronu  

z semoliny z dodatkiem skiełkowanego ziarna soi bogatego w żelazo ferrytynowe oraz 

makaronu z dodatkiem soku z ziemniaka, mającego działanie przeciwzapalne. Wpływ 

postaci dodawanego soku z ziemniaka na mikrostrukturę, teksturę i właściwości 

sensoryczne makaronu opisano w publikacji zamieszczonej w Journal of Food Science  

(Zał. 4: II.A.7.). Część wyników prezentowano też na międzynarodowych konferencjach 

(Zał. 4: III.B.32., III.B.37.). 

W kolejnym realizowanym przez nasz zespół zadaniu projektu POIG, w którym 

uczestniczyłam opracowano technologię wytwarzania pszenżytniego pieczywa 

chrupkiego metodą ekstruzji. Pieczywo to stanowiło matrycę dla substancji  

o właściwościach bioaktywnych. W pierwszym etapie badań określono wpływ cech 

surowca, obłuszczenia ziarna i różnych warunków ekstruzji, wynikających z odmiennych 

rozwiązań konstrukcyjnych ekstruderów dwuślimakowych, na cechy pieczywa 
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chrupkiego, jego aktywność przeciwutleniającą i profil związków zapachowych. Wyniki 

tego eksperymentu zostały opisane w publikacji zamieszczonej w bazie JCR (Zał. 4: 

II.A.6.) i zaprezentowane na międzynarodowej konferencji (Zał. 4: III.B.31.). 

Kontynuując badania pieczywo to wzbogacano w dodatki roślinne o właściwościach 

bioaktywnych – ekstrakty z żółtej herbaty i morwy, kłącza perzu, łuskę gryki, nasiona 

bobu, kozieradki oraz suszony brokuł, pokrzywę i karczoch. Zastosowane dodatki 

wpływały na zwiększenie potencjału przeciwutleniającego pieczywa chrupkiego, 

zawartość w nim związków fenolowych oraz modyfikowały jego profil zapachowy 

i cechy sensoryczne. W wyniku analizy konsumenckiej stwierdzono, że poza 

pieczywem z dodatkiem karczocha i kozieradki, produkty zawierające pozostałe 

składniki o właściwościach bioaktywnych charakteryzowały się pożądaną 

jakością sensoryczną. Wyniki tych badań opublikowano w Journal of Food Science 

and Technology (Zał. 4: II.A.12.) oraz prezentowano na międzynarodowych 

konferencjach (Zał. 4: III.B.30., III.B.34., III.B.36.). 

Czynnie uczestniczyłam także w opracowaniu technologii wytwarzania produktów 

przekąskowych na bazie kaszki kukurydzianej z dodatkiem skiełkowanych, bogatych w 

ferrytynę nasion soi oraz przekąsek z dodatkiem suszonego soku z ziemniaka 

przeznaczonych dla osób cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit. W przypadku 

pierwszego z powyższych produktów analizowano wpływ warunków ekstruzji na 

stabilność żelaza ferrytynowego oraz cechy ekstrudatów wytworzonych z kaszki 

kukurydzianej z dodatkiem kiełków sojowych wzbogaconych w ferrytynę na poziomie 

1,75 - 3,50%. W badaniach tych wykazano, że stabilność żelaza w ekstrudatach 

zależała głównie od wilgotności surowca poddawanego ekstruzji. Największą 

stabilność ferrytyny uzyskano w chrupkach wytworzonych z surowca o 

zawartości wody - 12%, wytłaczanych w temperaturze 110 °C. Wyniki tego 

doświadczenia opisano w International Journal of Food Science and Technology (Zał. 4: 

II.A.13.). W doświadczeniu dotyczącym chrupek z dodatkiem suszonego soku z 

ziemniaka skupiono się na określeniu wpływu warunków ekstruzji na cechy 

fizykochemiczne i sensoryczne wytworzonych produktów. Stwierdzono, że dodatek 

suszu soku ziemniaczanego do chrupek kukurydzianych wpływał na zmniejszenie 

stopnia ekspansji i zwiększenie ich twardości oraz zmieniał cechy sensoryczne: smak, 

barwę i ogólną pożądalność produktu. Jednak stosując 4% dodatek tego soku, wraz z 

dodatkiem substancji smakowych uzyskano produkt o pożądanych cechach 

sensorycznych, który został oceniony wyżej niż tradycyjne chrupki kukurydziane. 

Rezultaty powyższego eksperymentu opublikowano czasopiśmie o zasięgu krajowym 

(Zał. 4: II.C.32.).  

Uczestnictwo w dużym i interdyscyplinarnym projekcie, jakim był projekt POIG  

nr 01.01.02-00-061/09 zaowocowało dodatkowo nawiązaniem przeze mnie współpracy 

z przedsiębiorstwami, które na potrzeby badań żywieniowych podjęły się produkcji 

zaprojektowanych przez nasz zespół wyrobów. Były to takie firmy jak: Tovago G.P. 

Wapniarscy Sp.j., Chaber S.A., Good Food Products Sp. z o.o., Glutenex Sp. z o.o. 

oraz Ka-Wu Sp. z o.o..  
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Ad.5. Właściwości reologiczne kleików skrobi natywnych i modyfikowanych 

Ostatni obszar badawczy, jakim się zajmowałam dotyczył skrobi i właściwości 

reologicznych kleików skrobi natywnych i modyfikowanych. Badania te realizowałam  

we współpracy z prof. dr hab. Grażyną Lewandowicz i dr. inż. Piotrem Kubiakiem  

z Katedry Biochemii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 oraz dr inż. Joanną LeThanh–Blicharz z Instytutu Badania Produktów Rolno-

Spożywczych w Poznaniu. W jednym z wykonywanych wspólnie eksperymentów 

analizowany był wpływ dodatku mocznika, glikolu etylenowego oraz azotanu(V) sodu 

(substancji pomocniczych stosowanych przy produkcji klejów skrobiowych) na przebieg 

kleikowania oraz właściwości reologiczne natywnej skrobi kukurydzianej. Stwierdzono, 

że dodatek mocznika spowodował obniżenie temperatury kleikowania skrobi, 

zmianę kształtu krzywej kleikowania oraz wzrost lepkości końcowej otrzymanego 

kleiku, podczas gdy dodatek azotanu(V) sodu spowodował wydłużenie czasu 

kleikowania i stabilizował lepkość. Glikol etylenowy dodany do zawiesiny wywierał 

mniejszy wpływ na kleikowanie skrobi niż mocznik i azotan. Wyniki tych badań zostały 

opublikowane w czasopiśmie znajdującym się w bazie JCR (Zał. 4: II.A.5)  

i zaprezentowane na konferencji (Zał. 4: III.B.14.)  

Współuczestniczyłam też w badaniach właściwości reologicznych kleików skrobi 

porowatych, wzbogaconych w jony metali dwuwartościowych. Proces otrzymywania 

skrobi porowatej opiera się na metodzie odwodnienia zretrogradowanego kleiku 

skrobiowego. Otrzymana w taki sposób skrobia modyfikowana fizycznie cechuje się niską 

gęstością nasypową oraz dużą powierzchnią właściwą. Zwiększenie powierzchni skrobi 

może znacząco wpłynąć na efektywność adsorpcji jonów metali, a w konsekwencji na 

przydatność takiego preparatu do wykorzystania w procesie wzbogacania żywności.  

W prowadzonych badaniach określano wpływ dodatku jonów żelaza(II), w postaci 

siarczanu(VI) żelaza(II) na właściwości reologiczne porowatej skrobi ziemniaczanej o 

różnym stopniu utlenienia. Wykazano, że zdolność do adsorpcji żelaza na słabo 

utlenionej skrobi porowatej była znacząco większa w stosunku do produktu 

nieporowatego, podczas gdy w przypadku skrobi wysoko podstawionej, jej forma 

porowata była gorszym adsorbentem. W wyniku adsorpcji jonów żelaza oraz 

modyfikacji fizycznej poprzez wprowadzenie mikroporów znaczącej zmianie ulegały 

właściwości reologiczne badanych skrobi - w szczególności lepkość oraz charakterystyka 

kleikowania. Wyniki tych prac opublikowane zostały w rozdziałach monografii (Zał. 4: 

II.C.45., II.C.47.) oraz w postaci doniesień konferencyjnych (Zał. 4: III.B.14., III.B.19.). 

Prowadziłam także badania mające na celu określenie w jakim stopniu warunki 

przebiegu procesu kleikowania skrobi modyfikowanych determinują wyniki pomiarów 

reologicznych. W wyniku tych badań stwierdzono, że przebieg procesu kleikowania 

skrobi modyfikowanych zależał przede wszystkim od profilu zmian temperatury w toku 

analizy. Na uzyskane wyniki wpływała również geometria układu pomiarowego. 

Wykazano, że właściwości reologiczne kleików badane za pomocą aparatu  

o zdefiniowanej szybkości ścinania (reometr Haake) zależały od sposobu 
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przygotowania kleiku, przy czym szczególnie istotna była szybkość kleikowania. 

Krótki czas przyrządzania roztworu skrobiowego, jaki miał miejsce przy 

zastosowaniu klasycznego, krótkiego cyklu kleikowania w aparacie RVA, 

przyczynił się do niepełnego rozpuszczenia tego polimeru. W konsekwencji 

obserwowano zaniżenie wartości lepkości oraz zwiększenie rozrzutu wyników 

pomiarów. Wpływ czasu kleikowania na uzyskane wyniki był najsilniejszy w przypadku 

skrobi sieciowanych. Wyniki tych doświadczeń zostały zaprezentowane w formie referatu 

na konferencji (Zał. 4: II.G.11.) i w publikacji (Zał. 4: II.C.38.). 

Brałam również udział w badaniach nad określeniem właściwości reologicznych  

i dynamiki molekularnej wody w kleikach skrobiowych metodą NMR. Prowadziłam je we 

współpracy z prof. dr hab. Grażyną Lewandowicz i dr hab. Hanną Baranowską.  

W eksperymencie tym zajmowałam się analizą procesu kleikowania skrobi. W wyniku 

przeprowadzonego doświadczenia wykazano, że skrobie ryżowe o różnej zawartości 

amylozy znacząco różniły się między sobą zarówno pod względem charakterystyki 

kleikowania, właściwości reologicznych, jak i dynamiki molekularnej wody, przy 

czym w przypadku skrobi odmian woskowych profile temperaturowe ich czasów 

relaksacji T2 były zbliżone. Wyniki tych prac zostały przedstawione na konferencji polskiej 

(Zał. 4: III.B.18.) i międzynarodowej (Zał. 4: III.B.38.) oraz w formie publikacji  

(Zał. 4: II.C.48.). 

5. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Mój całkowity dorobek naukowy wg aktualnej punktacji MNiSW wynosi 1025 

punktów. Sumaryczny Impact Factor (IF) dla opublikowanych prac to 18,921. Całkowita 

liczba cytowań wg bazy Web of Science wynosi 37, Index Hirscha – 3.  

Dotychczas opublikowałam 75 prac naukowych, z czego 70 po uzyskaniu stopnia 

doktora. Na mój dorobek naukowy składa się: 

 14 artykułów naukowych (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR, 

 8 udzielonych patentów krajowych, 

 40 artykułów naukowych (35 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach 

nieposiadających współczynnika wpływu IF, znajdujących się w części B wykazu 

czasopism MNiSW, z czego 8 to publikacje w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym, a 32 w czasopismach o zasięgu krajowym, 

 7 rozdziałów w monografiach i 1 monografia naukowa, 

 3 artykuły w czasopismach nieposiadających współczynnika IF, nieobjętych 

wykazem MNiSW, 

 1 praca opublikowana w całości w materiałach konferencyjnych indeksowanych  

w Web of Science, 

 redakcja naukowa 1 monografii. 

Ponadto: 

 16 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych, 
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 39 komunikatów konferencyjnych (w tym 20 na konferencjach o charakterze 

międzynarodowym), 

 1 nieopublikowane opracowanie z realizacji projektu badawczego i 4 ekspertyzy 

wykonane na zamówienie, 

 3 zgłoszenia patentowe, 

 udział w 5 krajowych projektach badawczych, w których byłam kierownikiem (1)  

lub wykonawcą (4),  

 realizacja 10 projektów wykonanych na zamówienie lub we współpracy  

z przedsiębiorcami krajowymi, w których byłam kierownikiem (6) lub wykonawcą (4). 

 


