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1. Imię i nazwisko: Elżbieta Radziejewska-Kubzdela 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 1995 - magister inżynier technologii żywności, specjalność Fermentacja  

i Koncentraty Spożywcze, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego  

w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności. 

o Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ procesów fermentacji mlekowej 

oraz ekstruzji nasion grochu i fasoli na wybrane wskaźniki jakości 

uzyskanych z nich produktów” 

o Promotor: dr M. Czarnecka 

 2004 – doktor nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, 

nadany przez  Radę Wydziału Technologii Żywności, Akademii Rolniczej  im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

o Temat rozprawy doktorskiej: „Przedłużenie trwałości selera 

korzeniowego w postaci mało przetworzonej” 

o Promotor: prof. dr hab. Janusz Czapski 

o Wyróżnienie nagrodą Rektora AR za pracę doktorską 

3. Przebieg pracy zawodowej 

 1995-1996     

o nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczych w Poznaniu 

 1996-2005  

o asystent w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, Instytutu 

Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydziału Nauk o 

Żywności i Żywieniu, Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego  w Poznaniu 

 2005-do chwili obecnej 

o adiunkt w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, Instytutu 

Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydziału Nauk o 

Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
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4. Działalność naukowo-badawcza 

4.1. Wskazanie osiągnięcia naukowego, 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 ze zm.) 

Osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego, jest cykl pięciu monotematycznych publikacji ujętych pod wspólnym 

tytułem: 

„Znaczenie obróbki wstępnej oraz atmosfery wysokotlenowej w kształtowaniu 

jakości produktu minimalnie przetworzonego zapakowanego w atmosferze 

modyfikowanej na przykładzie surówki warzywnej” 

 

i. Radziejewska‐Kubzdela, E., Czaczyk, K. (2015). Effect of pretreatment 

and modified atmosphere packaging on quality of dry coleslaw mix. 

Packaging Technology and Science, 28(12), 1011-1026 (if2015 =1,292;  

25 pkt MNiSW). 

ii. Radziejewska‐Kubzdela, E., Czaczyk, K. (2017). The effect of organic 

acid pretreatment and modified atmosphere on shelf life of dry coleslaw 

mix. Journal of Food Processing and Preservation, 41(4), 1-11 (if5-letni 

=0,993; 20 pkt MNiSW). 

iii. Radziejewska-Kubzdela, E., Jeleń, H., Biegańska-Marecik R. (2018). 

Volatile compounds and sensory properties of coleslaw mix packaged in 

modified atmosphere. Italian Journal of Food Science, 30, 348-361 (if5-letni 

= 0.427; 15 pkt MNiSW). 

iv. Radziejewska-Kubzdela, E., Olejnik, A. (2016). Effects of pretreatment 

and modified atmosphere packaging on glucosinolate levels in coleslaw 

mix. LWT-Food Science and Technology, 70, 192-198 (if2016 =2,329;  

35 pkt MNiSW). 

v. Radziejewska-Kubzdela, E. (2017). The effect of pretreatment and 

modified atmosphere packaging on bioactive compound content in 

coleslaw mix. LWT-Food Science and Technology, 75, 505-511 

(if5-letni =2,929; 35 pkt MNiSW). 
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 Sumaryczny IF – 7,970 

 Punkty MNiSW- 130 

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia  09.12.2016 (lista aktualnie obowiązująca) w sprawie wykazu czasopism 

naukowych, z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 

Wkład wnioskodawcy w wyżej wymienione publikacje obejmuje: autorstwo hipotez  

i koncepcji badań, udział w wykonywaniu doświadczeń oraz większości oznaczeń, analizę, 

opracowanie wyników, wyciagnięcie wniosków, napisanie i redakcję manuskryptów 

(załączono oświadczenia współautorów - Załącznik 5). 

 

4.2.  Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

 

4.2.1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie wzrasta zapotrzebowanie na 

żywność, która łączy w sobie cechy produktu o wysokiej jakości z zaletami żywności 

wygodnej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą technologie związane z obróbką surowca 

fizycznymi nietermicznymi metodami, umożliwiającymi tzw. minimalne przetwarzanie. Celem 

tej technologii jest przygotowanie produktu do spożycia i przedłużenie jego trwałości, przy 

jednoczesnym zachowaniu jakości zbliżonej do surowca. Minimalne przetwarzanie stosowane 

jest m.in. w przetwórstwie warzyw, które wraz z owocami rekomendowane są jako podstawowe 

komponenty diety. Zalecane zwiększone spożycie w. w. surowców  jest związane z ich rolą, w 

prewencji chorób układu krążenia oraz nowotworowych (Aune i in. 2017). Najnowsze zalecenia 

żywieniowe wskazują na właściwe proporcje ich spożycia, określając stosunek warzyw  do 

owoców na poziomie 3:1 (http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-żywienia). 

Wśród warzyw uprawianych w Polsce, istotne miejsce zajmuje kapusta biała (Brassica 

oleracea L. ssp. oleracea convar capitata), która stanowi około 20% zbiorów wszystkich 

warzyw gruntowych. Spożywana jest ona najczęściej w postaci świeżych surówek, kwaszonej 

lub gotowanej. Jest ona dobrym źródłem związków aktywnych biologicznie, zawiera m. in. 

glukozynolany (40–90 mg/100 g), w tym głównie glukobrassycynę, 4-

metoksyglukobrassycynę, synigrynę i glukoiberynę; związki siarkowe tj. S-metylometioninę, 

S-metylo-cysteinosulfotlenek, związki fenolowe (15,30-54,63 mg/100 g) oraz niewielkie ilości 

karotenoidów (Verkerk i in., 2009; Ciska i in., 2000). Prozdrowotne właściwości kapusty 

wynikają również z wysokiej zawartości witaminy C (20-50 mg/100 g) oraz soli mineralnych. 
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Ponadto charakteryzuje się ona niską kalorycznością (22-25 kcal/100 g). Zawarte w niej 

składniki balastowe (lignina, celuloza, pektyny) mają korzystny wpływ na funkcjonowanie 

przewodu pokarmowego.  

Do najważniejszych substancji biologicznie aktywnych występujących w kapuście 

białej należą produkty rozpadu glukozynolanów. Do niedawna glukozynolany uważane były za 

związki antyżywieniowe, obecnie zainteresowanie nimi związane jest z ich korzystnym 

oddziaływaniem na organizm. Stwierdzono, że spożywanie warzyw kapustowatych nie pociąga 

za sobą ryzyka goitrogennego, jednak nie wyklucza się ich toksyczności po spożyciu dużych 

dawek u ludzi, u których występują niedobory jodu (Fahey i in., 2001). Po zniszczeniu 

tkankowej struktury surowca, glukohydrolaza tioglukozydowa, zwana mirozynazą może 

hydrolizować glukozynolany do glukozy i tiocyjanów, izotiocyjanów, oksazolidyntionów, 

nitryli, związków indolowych oraz jonu tiocyjanianowego. Produkty rozpadu glukozynolanów 

przyczyniają się do obniżenia ryzyka wystąpienia, niektórych nowotworów (płuc, żołądka, 

okrężnicy, piersi, szyjki macicy, prostaty) (Sapone i in., 2007). Aktywność 

przeciwnowotworowa tych związków opiera się m. in. na zmianie aktywności enzymów 

biorących udział w dezaktywacji kancerogenów, tj. reduktazy glutationu i reduktazy chinonu. 

Mogą one również hamować proliferację komórek nowotworowych i indukować ich apoptozę 

(Razis i in., 2017).   

Przetwarzanie warzyw przy zastosowaniu np. intensywnej obróbki termicznej, w 

większości przypadków powoduje duże straty związków aktywnych biologicznie (Podsędek, 

2007). Mogą być one wymywane podczas gotowania lub ulegać termicznej degradacji.  

W przypadku glukozynolanów, w czasie obróbki termicznej, zwłaszcza w temperaturze ok.  

100 °C, następuje inaktywacja mirozynazy, odpowiedzialnej za hydrolizę glukozynolanów, co 

ogranicza powstawanie aktywnych biologicznie izotiocyjanianów i związków indolowych. 

Lepszą alternatywą dla warzyw poddanych obróbce termicznej mogą być  surówki. Jednym z 

bardziej popularnych produktów zarówno w Polsce, jak i na świecie, opartych na kapuście 

białej jest surówka warzywna typu coleslaw, składająca się w 80% z kapusty białej  

i 20% z marchwi. Połączenie kapusty białej z marchwią przyczynia się do zwiększenia 

zawartości związków aktywnych biologicznie, głównie związków fenolowych  

i karotenoidów, w otrzymanym produkcie.  

Zapewnienie atrakcyjności i przedłużenie trwałości surówki warzywnej typu coleslaw, 

przy możliwie największej zawartości związków aktywnych biologicznie, uzyskać można 

poprzez zastosowanie technologii minimalnego przetwarzania. Obejmuje ona obróbkę surowca  
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(tj. mycie, rozdrabnianie, dezynfekcję), pakowanie w atmosferze modyfikowanej oraz 

przechowywanie chłodnicze (Yildiz, 2017).  

Na trwałość tego typu produktu mają wpływ procesy fizjologiczne, biochemiczne  

i mikrobiologiczne. Rozdrobniony surowiec stanowi doskonałą pożywkę dla rozwoju 

drobnoustrojów. Mikrobiota warzyw związana jest głównie z występowaniem bakterii: 

Pseudomonas spp., Erwinia herbicola, Flavobacterium, Xanthomonas, Enterobacter 

agglomerans, bakterii kwasu mlekowego, takich jak Leuconostoc mesenteroides  

i Lactobacillus spp., a także pleśni i drożdży (Zagory, 1999). Niekontrolowany wzrost 

liczebności populacji mikroorganizmów może prowadzić do pogorszenia jakości sensorycznej 

minimalnie przetworzonego produktu, skracając jednocześnie jego termin przydatności do 

spożycia i zmniejszając bezpieczeństwo zdrowotne. 

Ważnym etapem ograniczenia skażenia mikrobiologicznego produktu jest obróbka 

wstępna surowca. Do mycia, oprócz wody, można stosować roztwory dezynfekujące (wodę 

chlorowaną, ozonowaną, elektrolizowaną czy zakwaszoną). Efektywność ich działania w dużej 

mierze uzależniona jest od rodzaju mikroorganizmów oraz właściwości surowca. Ich użycie 

zdeterminowane jest również zachowaniem niezmienionych cech sensorycznych produktu 

(Artés i in., 2009). Skutecznym środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. 

Ograniczeniem w stosowaniu NaClO może być niecałkowite utlenienie składników 

organicznych żywności  do szkodliwych produktów ubocznych powstających w wodzie 

procesowej, takich jak chloroform (CHCl3), czy trihalometany (Nieuwenhuijsen i in., 2000). 

Dlatego też zasadnym jest poszukiwanie innych metod dezynfekujących, które mogą stanowić 

alternatywę dla związków chloru. Przykładem może być zastosowanie łagodnej obróbki 

termicznej czy obróbka wstępna roztworami kwasów organicznych, takich jak: kwas 

cytrynowy, askorbinowy, mlekowy czy octowy.  

W celu ograniczenia zmian fizjologicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych 

minimalnie przetworzonych warzyw czy owoców, po obróbce wstępnej, produkt bardzo często 

pakowany jest w atmosferze modyfikowanej. Najczęściej rekomendowana jest atmosfera 

zawierająca 1 - 5% tlenu oraz 5 – 10% ditlenku węgla (zrównoważona azotem) (Czapski i 

Radziejewska, 2001). Stosowanie niskotlenowych atmosfer przy niewłaściwie dobranych 

warunkach pakowania i przechowywania (tj. skład atmosfery, rodzaj folii) wiąże się z ryzykiem 

wytworzenia warunków beztlenowych wewnątrz opakowania. Brak tlenu w opakowaniu 

powoduje oddychanie beztlenowe surowca z wytworzeniem związków pogarszających smak i 

zapach produktu. Alternatywą dla stosowanych do pakowania warzyw i owoców, atmosfer 

niskotlenowych może być atmosfera o wysokiej zawartości tlenu (>21%) i ditlenku węgla.  
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Gwarantuje ona zachowanie warunków tlenowych wewnątrz opakowania w czasie całego 

okresu przechowywania oraz umożliwia utrzymanie dobrej jakości sensorycznej  

i mikrobiologicznej produktów. Szersze wykorzystanie pakowania owoców i warzyw w 

atmosferze o wysokiej zawartości tlenu wymaga jednak badań, które pozwolą opisać zmiany 

zachodzące w tkance  pod wpływem wysokiego stężenia tego gazu. 

W przypadku minimalnie przetworzonych produktów na bazie kapusty białej, 

dodatkowym czynnikiem ograniczającym trwałość, jest możliwość nagromadzenia się w 

opakowaniu związków siarkowych powstałych pod wpływem enzymów. Do związków 

tworzących zapach warzyw kapustowatych zalicza się produkty rozpadu S-metylocysteiny i S-

metylocysteinosulfotlenku tj. metanetiol oraz disiarczek dimetylu i trisiarcze dimetylu. Zbyt 

wysokie stężenie tych związków może skutkować nieprzyjemnym zapachem produktu. Jest to 

więc dodatkowy czynnik, który należy uwzględnić przy właściwym doborze warunków 

pakowania tego typu produktu. Pomimo, iż w przypadku zastosowania do pakowania atmosfery 

wysokotlenowej rekomendowane jest stosowanie folii barierowej w stosunku do tlenu 

 i ditlenku węgla, w tym przypadku może pojawić się konieczność zwiększenia 

przepuszczalności folii. 

W dostępnej literaturze brakuje danych dotyczących wpływu obróbki wstępnej czy 

atmosfery modyfikowanej o wysokiej zawartości tlenu na  zawartość związków aktywnych 

biologicznie w produkcie. Minimalne przetwarzanie przyczynia się do przerwania ciągłości 

tkanki prowadząc zarówno do strat związków aktywnych biologicznie na drodze utleniania, jak 

i  do syntezy de novo. Dostępne wyniki badań nie zawsze są jednoznaczne i wskazują na wpływ 

procesu technologicznego, ale również istotną rolę surowca w kształtowaniu jakości związanej 

z zawartością związków bioaktywnych w produkcie (Verkerk i in., 2001).  

4.2.2 Cel badań i hipotezy badawcze 

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu obróbki wstępnej 

oraz pakowania w atmosferze wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla na 

jakość produktu minimalnie przetworzonego, na przykładzie surówki warzywnej typu 

coleslaw. Bazując na dostępnych danych literaturowych sformułowano następujące hipotezy 

badawcze: 

 obróbka wstępna surowca poprzez moczenie w roztworze kwasów organicznych lub 

łagodne blanszowanie może być alternatywą dla dezynfekcji prowadzonej z udziałem 

roztworu podchlorynu sodu  
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 pakowanie w atmosferze wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla 

może być skuteczniejszą metodą poprawy jakości mikrobiologicznej produktu 

minimalnie przetworzonego niż atmosfera niskotlenowa 

 skład atmosfery i mikroperforacja folii przyczyni się do utrzymania pożądanego 

zapachu przechowywanego produktu minimalnie przetworzonego opartego na kapuście 

białej 

 obróbka wstępna surowca oraz zapakowanie w atmosferze wysokotlenowej z 

podwyższonym udziałem ditlenku węgla pozwoli na ograniczenie strat związków 

aktywnych biologicznie w minimalnie przetworzonym produkcie  

 

W celu zweryfikowania hipotez badawczych określono szczegółowe cele badawcze: 

 

1. Porównanie skuteczności dezynfekującej obróbki wstępnej z zastosowaniem roztworu 

kwasów organicznych lub łagodnego blanszowania z efektywnością roztworu 

podchlorynu sodu oraz określenie wpływu atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym 

udziałem ditlenku węgla na poziom skażenia mikrobiologicznego produktu minimalnie 

przetworzonego 

2. Zbadanie wpływu składu atmosfery i mikroperforacji folii na profil związków 

zapachowych oraz sensoryczną ocenę zapachu produktu minimalnie przetworzonego 

opartego na kapuście białej 

3. Określenie wpływu obróbki wstępnej z zastosowaniem roztworu kwasów organicznych 

 i atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla na zawartość 

glukozynolanów w minimalnie przetworzonej surówce typu coleslaw  

4. Ocena wpływu obróbki wstępnej z zastosowaniem roztworu kwasu askorbinowego  

i cytrynowego oraz atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku 

węgla na zawartość związków fenolowych, kwasu askorbinowego i karotenoidów oraz 

zdolność przeciwutleniającą przechowywanej surówki warzywnej opartej na kapuście 

białej 
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Ad. 1a  Porównanie skuteczności dezynfekującej obróbki wstępnej  

z zastosowaniem roztworu kwasów organicznych lub łagodnego blanszowania  

z efektywnością roztworu podchlorynu sodu  

Jednym z częściej stosowanych preparatów dezynfekcyjnych jest roztwór podchlorynu 

sodu (NaClO), który dysocjuje w wodzie na kwas podchlorawy. Związek ten wykazuje 

aktywność biobójczą wobec bakterii, drożdży, grzybów i wirusów; niszczy również spory 

bakteryjne. Kwas podchlorawy łatwo przenika przez komórki mikroorganizmów i jako związek 

nietrwały ulega rozkładowi, uwalniając zjonizowany tlen, który denaturuje struktury białek 

komórkowych i dezaktywuje enzymy, szczególnie te, zawierające grupę -SH. Biobójcze 

działanie chloru w dużej mierze jest uzależnione od  surowca. Ograniczeniem w stosowaniu 

związków chloru jest możliwość powstawania w  wodzie procesowej szkodliwych produktów 

ubocznych, takich jak chloroform (CHCl3), czy trihalometany (Nieuwenhuijsen i in., 2000). 

Alternatywnymi metodami obniżenia skażenia mikrobiologicznego w produkcie 

minimalnie przetworzonym mogą być: łagodna obróbka termiczna lub moczenie w roztworach 

kwasów organicznych. W literaturze niewiele jest danych dotyczących zastosowania tych 

metod do dezynfekcji minimalnie przetworzonych warzyw czy owoców. Dostępne wyniki 

badań wskazują na zmniejszenie poziomu skażenia ziemniaków i cebuli, po zastosowaniu 

obróbki termicznej w temperaturze 50-75 °C (Ranganna i in., 1998; Cantwell i in., 2001) oraz 

znaczną (o około 4 cykle logarytmiczne) redukcję badanych mikroorganizmów (liczby bakterii 

mezofilnych oraz pleśni i drożdży) w wyniku obróbki termicznej w wodzie (100 °C; 45 s) 

marchwi (Alegria i in.,  2009). W przypadku roztworu kwasów organicznych (kwasu 

askorbinowego i cytrynowego), badania prowadzono  jedynie na melonie i selerze naciowym 

(Aguayo i in., 2003, Gómez i Artés, 2004). W celu poszerzenia wiedzy w tym obszarze podjęto 

badania, których celem było określenie skuteczności dezynfekującej, łagodnego blanszowania 

w wodzie w temperaturze 55 C przez 3 min lub moczenia w roztworze kwasu askorbinowego 

(0,5%) i cytrynowego (0,5%) połączonego z mieszaniem przez 5 min (parametry zastosowanej 

obróbki wstępnej określono w doświadczeniach wstępnych). Do dezynfekcji surówki coleslaw 

użyto również roztwór podchlorynu sodu, przy poziomie wolnego chloru 100 ppm.  

Stwierdzono, że dezynfekcja surówki coleslaw zarówno poprzez moczenie w roztworze 

podchlorynu sodu (100 ppm Cl ), jak i łagodną obróbkę termiczną w wodzie (55 C przez 3 

min) nie miały istotnego (p0.05) wpływu na liczbę bakterii mezofilnych. W przypadku 

zastosowania roztworu kwasu cytrynowego i askorbinowego odnotowano redukcję liczby tej 

grupy drobnoustrojów o 1 cykl logarytmiczny. Zastosowanie podchlorynu sodu lub łagodnego 
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blanszowania przyczyniło się do redukcji o około 1 cykl logarytmiczny (w porównaniu z 

surówką bez obróbki) liczby bakterii psychrofilnych, bakterii mlekowych oraz drożdży 

mezofilnych  i psychrofilnych. Natomiast dla roztworu kwasów organicznych odnotowano 

spadek liczby bakterii psychrofilnych oraz drożdży mezofilnych o 2 cykle logarytmiczne. W 

przypadku tej obróbki, dla pozostałych wyżej wymienionych wyróżników jakości 

mikrobiologicznej (bakterii mlekowych oraz drożdży psychrofilnych) nie odnotowano 

działania biobójczego. Dla bakterii typu coli  najbardziej skuteczne było blanszowanie wodne 

(redukcja liczby drobnoustrojów o 1,7 cykle logarytmiczne), następnie zastosowanie związków 

chloru (o 1 cykl logarytmiczny) i roztworu kwasów (o 0,5 cyklu logarytmicznego). Dla bakterii 

z rodzaju Pseudomonas spadek liczebności bakterii po obróbce wstępnej (niezależnie od 

zastosowanej metody) wynosił 2 cykle logarytmiczne.  W badanych próbach nie stwierdzono 

obecności pleśni mezofilnych i psychrofilnych.  

Można więc stwierdzić, że łagodna obróbka termiczna w wodzie (55 C przez 3 min) 

lub użycie do dezynfekcji roztworu kwasu askorbinowego (0,5%) i cytrynowego (0,5%) może 

stanowić alternatywę dla związków chloru. Pewnym ograniczeniem w przypadku obróbki 

termicznej są niepożądane zmiany tekstury w przypadku produktów o dużym stopniu 

rozdrobnienia.   

 

Ad. 1b. Określenie wpływu atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem 

ditlenku węgla na poziom skażenia mikrobiologicznego produktu minimalnie 

przetworzonego 

Wyższe stężenie tlenu niż w powietrzu może być toksyczne dla drobnoustrojów.  

Badania wskazują, że reaktywne formy tlenu, tj. anionorodnik ponadtlenkowy (O2
-); rodnik 

hydroksylowy (OH-); nadtlenek wodoru i tlen singletowy, które są generowane podczas 

tlenowego metabolizmu komórkowego, mogą powodować uszkodzenie m. in. białek 

mikroorganizmów (Jacxsens i in., 2001). Jacxsens  i in. (2001) oceniając wzrost typowej  

mikroflory dla owoców i warzyw w warunkach in vitro, w  atmosferze o składzie 95% tlenu i 

5% azotu,  stwierdzili wydłużenie lag fazy i zahamowanie wzrostu dla  Pseudomonas  

fluorescens, Candida lambica, Aspergillus flavus  i Aeromonas cavie (HG4) oraz Listeria 

monocytogenes, w porównaniu do wzrostu tej mikrobioty  w atmosferze o niskiej zawartości 

tlenu.  Jednak wpływ atmosfery wysokotlenowej na wzrost drobnoustrojów w produkcie może 

być odmienny, co przykładowo stwierdzono w przypadku przechowywania grejpfrutów, kiedy 

odnotowano wzrost liczby pleśni (Kader i Ben-Yehoshua, 1999).  
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Z kolei bakteriostatyczne działanie ditlenku węgla, opiera się na obniżeniu wartości pH 

wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego oraz zaburzeniu metabolizmu komórkowego co skutkuje 

wydłużeniem lag fazy i ograniczeniem tempa wzrostu drobnoustrojów w fazie logarytmicznej. 

Warzywa i owoce charakteryzuje zróżnicowana wrażliwość na ditlenek węgla. Granice 

tolerancji zależne są m. in. od odmiany czy różnicy w oporze tkanki na dyfuzje gazów (Fonseca 

i in., 2005). W literaturze brakuje danych dotyczących zastosowania zarówno atmosfer 

wysokotlenowych, jak i o podwyższonej zawartości ditlenku węgla do pakowania owoców  

i warzyw.  

Zastosowanie atmosfery wysokotlenowej do pakowania owoców i warzyw wymaga 

użycia folii barierowej, gwarantującej utrzymanie wysokiej zawartości tego gazu wewnątrz 

opakowania. W przypadku warzyw kapustowatych czynnikiem ograniczającym zastosowanie 

folii litej jest możliwość kumulacji związków zapachowych wewnątrz opakowania. Może być 

to czynnik dyskwalifikujący produkt. W badaniach wstępnych związanych z doborem 

warunków pakowania, wytypowano składy atmosfery pozwalające utrzymać dobrą jakość 

sensoryczną produktu w czasie 12 dni przechowywania.  Były to modyfikacje atmosfery o 

procentowym udziale O2/CO2/N2 wynoszącym odpowiednio 50/30/20 i 70/30/0. Do pakowania 

prób  użyto tacek polipropylenowych o przepuszczalności tlenu 7-8 cm3/m2/24h, które 

zamknięto mikroperforowaną folią barierową o przepuszczalności  tlenu 35 cm3/m2/24h * atm. 

Wpływ składu atmosfery modyfikowanej na jakość mikrobiologiczną produktu minimalnie 

przetworzonego określono dla prób poddanych obróbce wstępnej roztworem podchlorynu sodu  

lub roztworem zawierającym 0,5% kwasu askorbinowego i 0,5% kwasu askorbinowego, 

zapakowanych w wyżej wymienionych warunkach oraz w powietrzu lub w atmosferze o 

składzie powszechnie wykorzystywanym do pakowania owoców lub warzyw (5/10/85 % 

O2/CO2/N2). Dodatkowo  do pakowania surówki coleslaw użyto atmosferę o podwyższonej 

zawartości ditlenku węgla (20/25/55 % O2/CO2/N2).  

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że poziom skażenia 

mikrobiologicznego surówki coleslaw zależy nie tylko od zastosowanego składu atmosfery, ale 

jest również zdeterminowany obróbką wstępną. Moczenie surowca w roztworze podchlorynu 

sodu (100 ppm Cl ) i zapakowanie badanych prób w atmosferze modyfikowanej o wysokiej 

zawartości tlenu i ditlenku węgla skutkowało ograniczeniem wzrostu bakterii mezofilnych, 

tylko w początkowym okresie przechowywania. Natomiast połączenia obróbki wstępnej 

roztworem zawierającym 0,5% kwasu askorbinowego i 0,5% kwasu cytrynowego z 

pakowaniem produktu w atmosferze modyfikowanej (5/10/85; 20/25/55; 50/30/20 % O2/ 

CO2/N2) spowodowało ograniczenie wzrostu wyżej wymienionych bakterii w czasie 
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przechowywania. Po 12 dniach, ich liczebność była o 2 cykle logarytmiczne niższa niż dla prób 

zapakowanych w powietrzu. Najlepszy efekt osiągnięto dla atmosfery modyfikowanej o 

składzie 70/30/0 % O2/CO2/N2, w której liczebność bakterii mezofilnych była o 3 cykle 

logarytmiczne niższa. W przypadku bakterii psychrofilnych, w surówce poddanej obróbce 

wstępnej roztworem kwasów organicznych, odnotowano identyczny efekt jak dla bakterii 

mezofilnych. Z kolei zastosowanie roztworu podchlorynu sodu i zapakowanie surówki 

coleslaw w atmosferze modyfikowanej o składzie 5/10/85, 20/25/55, 50/30/20 % O2/CO2/N2 

wpłynęło na zmniejszenie ich liczebności o około 1 cykl logarytmiczny w  porównaniu do prób 

zapakowanych w powietrzu. Najlepszy efekt osiągnięto dla atmosfery o składzie 50/30/0 % 

O2/CO2/N2. W atmosferze zawierającej 70% O2 i 30% CO2 odnotowano natomiast wzrost 

liczebności bakterii psychrofilnych. Wysoki poziom CO2 w atmosferze otaczającej produkt 

mógł w tym przypadku  spowodować uszkodzenie błon komórkowych tkanki roślinnej (Cliffe‐

Byrnes i in., 2003). Nie tylko wysoki poziom CO2, ale również O2 może być przyczyną 

naruszenia ciągłości błon komórkowych w tkance. Niektórzy badacze sugerują, że w 

warunkach stresowych (tj. wysokie stężenie tlenu), w związku z większym zapotrzebowaniem 

tkanki na energię, wzrasta utlenianie substratów oddechowych. Łańcuch oddechowy nie jest w 

stanie transportować zwiększonej ilości elektronów. W takich warunkach wytwarzana jest 

większa ilość reaktywnych form tlenu, która przekracza pojemność przeciwutleniającą tkanki 

(Tucker i Laties, 1985). Dodatkowym czynnikiem, który zainicjował naruszenie struktury błon 

komórkowych mógł być również rodzaj zastosowanej obróbki wstępnej.  

Wysoki poziom tlenu (50% lub 70%) utrzymujący się w początkowym okresie 

przechowywania produktu, przyczynił się do zaniku wzrostu bakterii mlekowych (niezależnie 

od zastosowanej obróbki wstępnej). Natomiast powietrze oraz  atmosfera o obniżonej 

zawartości tlenu (5%) lub podwyższonej ditlenku węgla (25%), nie miały wpływu na liczbę 

wyżej wymienionej grupy bakterii. Po 12 dniach,  liczba bakterii mlekowych, w próbach 

zapakowanych w atmosferze wysokotlenowej była o 1 cykl logarytmiczny niższa niż  

w surówkach zapakowanych w atmosferze o odmiennym składzie, przy czym dla prób 

poddanych obróbce wstępnej roztworem podchlorynu sodu, taki efekt odnotowano jedynie w 

próbach zapakowanych w atmosferze o składzie 50/30/20 (% O2/ CO2/N2). 

Połączenie atmosfery wysokotlenowej z wysokim poziomem ditlenku węgla okazało 

się najskuteczniejszą metodą hamowania wzrostu bakterii typu coli. W przypadku bakterii z 

rodzaju Pseudomonas, niezależnie od zastosowanej obróbki wstępnej surówki, ich liczba była 

istotnie niższa w próbach zapakowanych w atmosferze modyfikowanej niż w próbach 

zapakowanych w powietrzu. Wyjątek stanowiła surówka moczona w roztworze podchlorynu 
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sodu zapakowana w atmosferze o najwyższej zawartości tlenu i ditlenku węgla, w której po 

założonym czasie przechowywania liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas była najwyższa. W 

próbach moczonych w roztworze kwasów organicznych, w większym stopniu był widoczny 

efekt hamowania wzrostu tych bakterii pod wpływem zwiększonego stężenia ditlenku węgla w 

atmosferze. Po 12 dniach przechowywania najmniejsza liczba tych bakterii była w próbach 

zapakowanych w atmosferze o składzie 20/25/55; 50/30/20 oraz 70/30/0 % O2/CO2/N2. W 

próbach zamkniętych w powietrzu oraz w atmosferze o składzie 5/10/85 % O2/CO2/N2 ich 

liczebność była wyższa odpowiednio o 2 i 1 cykl logarytmiczny.  

Wpływ atmosfery modyfikowanej na liczbę drożdży mezofilnych i psychrofilnych był 

również zdeterminowany obróbką wstępną. W surówkach poddanych moczeniu w roztworze 

podchlorynu sodu w czasie przechowywania liczba drożdży wzrastała. W przypadku drożdży 

mezofilnych wyjątek stanowiła próba zapakowana w atmosferze modyfikowanej o składzie 

50/30/20 (% O2/CO2/N2), natomiast dla drożdży psychrofilnych - surówka zapakowana w 

atmosferze modyfikowanej o składzie 70/30/0 (% O2/CO2/N2), w których nastąpiło 

zahamowanie wzrostu. W próbach moczonych w roztworze kwasów organicznych, po 

założonym czasie przechowywania, najniższą liczbę drożdży psychrofilnych stwierdzono w 

próbach zapakowanych w atmosferze o najniższej (5/10/85 % O2/CO2/N2) i najwyższej 

zawartości tlenu (70/30/0 % O2/CO2/N2). W pozostałych próbach zapakowanych w atmosferze 

modyfikowanej, liczba tych mikroorganizmów była wyższa o około 0,5 cyklu logarytmicznego, 

natomiast w surówkach zamkniętych w atmosferze powietrza o około 3,5 cykle logarytmiczne. 

W badanych próbach nie stwierdzono obecności pleśni mezofilnych i psychrofilnych. 

W wyniku analizy składowych głównych opartej na takich zmiennych jak: jakość 

mikrobiologiczna, sensoryczna, zawartość gazów w atmosferze otaczającej produkt oraz 

przepuszczalność komórkowa, wybrano najkorzystniejsze warunki procesu gwarantujące dobrą 

jakość produktu w czasie przechowywania. W przypadku prób moczonych w roztworze 

podchlorynu sodu był to skład atmosfery 50% O2/30% CO2/20% N2 oraz  powietrze. Przy czym 

liczebność bakterii psychrofilnych, mlekowych, z rodzaju Pseudomonas oraz drożdży 

mezofilnych była istotnie niższa w przypadku zastosowania atmosfery o wysokiej zawartości 

tlenu i ditlenku węgla. Natomiast dla prób poddanych obróbce w roztworze kwasów 

organicznych, najlepszy efekt uzyskano dla atmosfery o składzie 70% O2/30% CO2/0% N2.  

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają przyjętą hipotezę, wskazującą na 

większą skuteczność bakteriostatyczną pakowania produktu minimalnie przetworzonego w 

atmosferze wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla w porównaniu z 

atmosferą niskotlenową.   
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Omawiane wyniki  zaprezentowano w publikacjach: 

Radziejewska‐Kubzdela, E., Czaczyk, K. (2015). Effect of pretreatment and modified 

atmosphere packaging on quality of dry coleslaw mix. Packaging Technology and Science, 

28(12), 1011-1026.  

Radziejewska‐Kubzdela, E., Czaczyk, K. (2017). The effect of organic acid pretreatment and 

modified atmosphere on shelf life of dry coleslaw mix. Journal of Food Processing and 

Preservation, 41(4), 1-11.  

Ad. 2. Wpływ składu atmosfery i mikroperforacji folii na profil związków zapachowych 

oraz sensoryczną ocenę zapachu produktu minimalnie przetworzonego opartego na 

kapuście białej 

W literaturze brakuje danych dotyczących wpływu pakowania w atmosferze 

modyfikowanej na profil i zawartość związków zapachowych  w warzywach minimalnie 

przetworzonych (Cliffe-Byrnes i in., 2007; Deza-Durand i Petersen, 2014; Jacobsson i in., 

2004; Lonchamp i in., 2009). Zapach tego typu produktów może być z jednej strony 

kształtowany przez procesy fizjologiczne, np. oddychanie, zachodzące w tkance, prowadzące 

do zmniejszenia zawartości O2 i wzrostu poziomu CO2 wewnątrz opakowania, jeśli np. 

przepuszczalność folii jest niewystarczająca. Takie warunki inicjują oddychanie beztlenowe, 

które skutkuje powstawaniem etanolu, aldehydu octowego, octanu metylu  czy acetonu. Z 

drugiej strony, w przypadku produktów opartych na warzywach z rodziny Brassicaceae,  

wewnątrz opakowania mogą gromadzić się związki siarkowe pochodzące zarówno z rozpadu 

S-metylocysteiny, S-metylocysteinosulfotlenku, jak i glukozynolanów. Zapach badanego 

produktu może być też kształtowany przez związki terpenowe pochodzące z marchwi i kapusty 

(Vuorinen i in., 2004, Yahyaa i in., 2015). Podjęte  badania miały na celu określenie profilu 

związków lotnych oraz wpływu składu atmosfery modyfikowanej i mikroperforacji folii na 

zawartość związków lotnych i sensoryczną ocenę zapachu przechowywanej surówki coleslaw. 

Badania przeprowadzono dla prób zapakowanych w atmosferze modyfikowanej o składzie 

70/30/0 % O2/CO2/N2, uprzednio poddanych obróbce wstępnej w roztworze kwasu 

askorbinowego i cytrynowego zamkniętych mikroperforowaną folią barierową. Dla 

porównania badano również próby zapakowane w powietrzu oraz w atmosferze o składzie 

5/10/85 % O2/CO2/N2.  W przypadku atmosfery o 70% zawartości tlenu, do pakowania 

produktu wykorzystano także litą folię barierową.  
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Profil związków lotnych w badanych próbach określono stosując metodę SPME-

GC/MS. W badanych surówkach nie stwierdzono obecności metabolitów oddychania 

beztlenowego. Zidentyfikowano  natomiast monoterpeny (-tujen, -pinen, kamfen, sabinen, 

-pinen, myrcen, -fellandren, -terpinen, p-cymen, limonen, -fellandren, ocymen,  

-terpinen, terpinolen), seskwiterpen (-kariofilen), związki siarkowe (izotiocyjanian allylu 

oraz trisiarczek dimetylu) i alkohol (3-hexen-1-ol). Dominujące były terpeny, w tym: -pinen, 

p-cymen, limonen oraz -kariofilen. We wszystkich badanych próbach w czasie 

przechowywania stwierdzono wzrost  stężenie p-cymenu oraz -kariofilenu. Terpeny te mogą 

być syntezowane w odpowiedzi na stres fizjologiczny tkanki. -kariofilen może powstawać w 

szlaku kwasu mewalonowego, a monoterpeny w szlaku fosforanu metylerytritolu. W 

przypadku prób zamkniętych folią bez mikroperforacji odnotowano istotne pogorszenie 

zapachu w ocenie profilowej, związane z większą intensywnością wyróżników określanych 

jako: ostry, kwaśny, terpenowy  i obcy. W próbach tych w końcowym okresie przechowywania 

stwierdzono obecność trisiarczku dimetylu i izotiocyjanianu allylu. Zapakowanie surówki 

coleslaw w folię z mikroperforacją, niezależnie od składu atmosfery, gwarantowało 

zachowanie pożądanego zapachu w czasie całego okresu przechowywania.  

 Udział związków lotnych w kształtowaniu aromatu surówki coleslaw określono za 

pomocą metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS). Stwierdzono, że izotiocyjanian 

allylu  i  trisiarczku dimetylu były składowymi zapachu „ostrego”, a p-cymen – 

„marchwiowego”. Odnotowano również zależność pomiędzy występowaniem aromatu 

terpenowego a zawartością izotiocyjanianu allylu, trisiarczku dimetylu, sabinenu i  

-fellandrenu. Związki te oraz ocimen uczestniczyły również w powstawaniu aromatu obcego. 

Z kolei sabinen, -fellandren, 3-hexen-1-ol, izotiocyjanian allylu, -terpinen i -terpinen 

przyczyniły się do tworzenia  zapachu kapuścianego. 

  

Szczegółowe wyniki omawianych badań przedstawiono w artykule: 

Radziejewska-Kubzdela, E., Jeleń, H., Biegańska-Marecik R. (2018). Volatile compounds and 

sensory properties of coleslaw mix packaged in modified atmosphere. Italian Journal of Food 

Science, 30,348-361. 
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Ad. 3. Wpływ obróbki wstępnej z zastosowaniem roztworu kwasów organicznych  

i atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla na zawartość 

glukozynolanów w minimalnie przetworzonej surowce typu coleslaw   

Liczne badania epidemiologiczne wskazują na korelację pomiędzy możliwością 

zmniejszenia ryzyka niektórych nowotworów (m.in. piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc czy 

jelita grubego) a zwiększonym spożyciem warzyw z  rodziny Brassicaceae (Boivin i in., 2009). 

Właściwości antykancerogenne tych warzyw związane są przede wszystkim z obecnością 

glukozynolanów, których produkty rozpadu (izotiocyjaniany i glukozynolany indolowe) mogą 

hamować kancerogenezę na różnych etapach jej rozwoju. 

W dostępnych źródłach literaturowych brakuje danych opisujących zmiany zawartości 

glukozynolanów w minimalnie przetworzonych warzywach kapustowatych. W czasie procesu 

technologicznego, surowiec poddawany jest  obróbce wstępnej, która może powodować 

obniżenie zawartości glukozynolanów. W literaturze opisany jest wpływ blanszowania lub 

gotowania na zawartość glukozynolanów w warzywach kapustowatych. Brakuje jednak danych 

dotyczących wpływu obróbki wstępnej związanej z dezynfekcją surowca. Słabo opisany jest 

również wpływ atmosfery modyfikowanej użytej do pakowania na zawartość wyżej 

wymienionych związków w minimalnie przetworzonym produkcie. Badane do tej pory 

surowce to przede wszystkim brokuł, kalafior i rzodkiewka. Otrzymane wyniki nie zawsze są 

jednoznaczne i wskazują na wpływ zarówno składu atmosfery, jak i surowca na zmiany 

zawartości glukozynolanów w tkance. Przeprowadzone badania miały na celu określenie 

wpływu moczenia w roztworze kwasu askorbinowego i cytrynowego oraz pakowania w 

atmosferze modyfikowanej na zawartość glukozynolanów w surówce coleslaw 

przechowywanej przez 12 dni w temperaturze 4 ˚C. Próby zapakowano w atmosferze 

zawierającej: 5/10/85, 20/25/55, 50/30/20, 70/30/0 %  O2/CO2/N2 oraz w powietrzu i zamknięto 

mikroperforowaną folią barierową. 

Zawartość glukozynolanów w świeżej surówce oznaczono na poziomie  

33,10 mg/100 g. Zidentyfikowano 6 glukozynolanów, dwa alifatyczne: sinigrynę i 

glukoiberynę oraz 4 indolowe: glukobrassycynę, 4-hydroksyglukobrassycynę,  

4-metoksyglukobrassycynę oraz neoglukobrassycynę. Dominującymi glukozynolanami były: 

sinigryna (34%), glukoiberyna (32%) oraz glukobrassycyna (19%). W surówce świeżej 

niepoddanej obróbce wstępnej glukozynolany alifatyczne stanowiły 65% ogólnej zawartości. 

Obróbka wstępna (5 min moczenia w roztworze kwasu askorbinowego i cytrynowego) 

spowodowała 20% spadek zawartości glukozynolanów alifatycznych, przy czym glukoiberyny 

o 26%, a sinigryny o 14%. Można przypuszczać, że było to wynikiem wypłukania tych 
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związków do roztworu oraz rozkładu enzymatycznego glukozynolanów w rozdrobnionej 

tkance. W badanych próbach, po obróbce wstępnej odnotowano również istotny statystycznie 

(p<0.05) wzrost zawartości glukozynolanów indolowych, zwłaszcza glukobrassycyny, co może 

wskazywać na syntezę de novo tych związków. 

W czasie przechowywania istotny statystycznie wpływ (p<0.05) na zmiany zawartości 

glukozynolanów w surówce coleslaw miał skład atmosfery otaczającej produkt. Wysoka 

zawartość (25% lub 30%) ditlenku węgla w początkowym etapie przechowywania wydaje się  

być czynnikiem sprzyjającym syntezie de novo badanych związków. Jednak w końcowym 

okresie  (po 12 dniach), zapakowanie badanych prób w atmosferze o wysokiej zawartość CO2, 

zwłaszcza w połączeniu z wysokim udziałem tlenu, spowodował znaczny spadek zawartości 

tych związków. Po założonym czasie przechowywania zawartość glukozynolanów 

alifatycznych była  niższa niż ich zawartość w surówce świeżej. Natomiast zawartość 

glukozynolanów indolowych była istotnie wyższa. Tym samym zawartość glukozynolanów 

ogółem była o 38%; 23-27% i 10% wyższa, odpowiednio w próbach zapakowanych w 

atmosferze modyfikowanej o składzie 5/10/85; 20/25/55 i powietrzu oraz 50/30/20 % 

O2/CO2/N2 niż w surówce świeżej. Natomiast w przypadku próby zapakowanej w atmosferze o 

składzie 70/30/0 % O2/CO2/N2 zawartość glukozynolanów była o 15% niższa.  

Ekstrakty glukozynolanów otrzymane z surówki przed kąpielą dezynfekującą; z 

surówki po moczeniu w wodzie zawierającej 0,5% kwasu askorbinowego  

i 0,5% kwasu cytrynowego oraz z prób po obróbce wstępnej zapakowanych w powietrzu lub w 

atmosferze o składzie 5/10/85 oraz 70/30/0 %  O2/CO2/N2, po 1 oraz 12 dniach 

przechowywania, użyto do oznaczenia cytotoksyczności w kierunku komórek linii ludzkiego 

raka piersi (MCF-7). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie 

ekstrakty powodowały redukcję proliferacji badanej linii komórkowej. Najwyższą aktywność 

cytotoksyczną stwierdzono w przypadku ekstraktów otrzymanych z surówki przed obróbką 

wstępną. Moczenie w wodzie zawierającej 0,5% kwasu askorbinowego i 0,5% kwasu 

cytrynowego spowodowało znaczny spadek tej aktywności, co może być związane z 

wymyciem produktów rozpadu glukozynolanów do roztworu. Aktywność ekstraktów 

otrzymanych z prób po przechowywaniu, zapakowanych w atmosferze modyfikowanej była 

istotnie (p<0,05) wyższa niż dla ekstraktów z prób zapakowanych w powietrzu. Najwyższą 

aktywność zarówno po 1, jak i 12 dniach przechowywania odnotowano w przypadku prób 

zapakowanych w atmosferze o składzie 5/10/85 % O2/CO2/N2. 

Na podstawie przedstawionych badań stwierdzono, że obróbka wstępna poprzez 

moczenie w roztworze kwasów organicznych nie miała wpływu na ogólną zawartość 
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glukozynolanów. Odnotowano zarówno straty glukozynolanów alifatycznych wynikające z 

wymycia ich do roztworu, jak i syntezę de novo glukozynolanów indolowych. Zastosowanie 

atmosfery niskotlenowej do pakowania surówki warzywnej coleslaw gwarantuje wyższą 

zawartość glukozynolanów niż użycie atmosfery o podwyższonej zawartości tlenu i ditlenku 

węgla. W przechowywanych próbach odnotowano przewagę procesów związanych z syntezą 

de novo niż z rozkładem enzymatycznym glukozynolanów, na co wskazuje wyższa zawartość 

glukozynolanów w produkcie po przechowywaniu w porównaniu do surówki świeżej. 

Ekstrakty glukozynolanów otrzymane z badanych prób wykazywały cytotoksyczność 

względem linii komórkowej ludzkiego raka piersi (MCF-7).  

 

Przedstawiane wyniki szczegółowo omówiono w publikacji: 

Radziejewska-Kubzdela, E., Olejnik, A. (2016). Effects of pretreatment and modified 

atmosphere packaging on glucosinolate levels in coleslaw mix. LWT-Food Science and 

Technology, 70, 192-198. 

Ad. 4. Wpływ obróbki wstępnej z zastosowaniem roztworu kwasu askorbinowego 

 i cytrynowego oraz atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla 

na zawartość związków fenolowych, kwasu askorbinowego i karotenoidów oraz zdolność 

przeciwutleniającą przechowywanej surówki opartej na kapuście białej 

Minimalne przetwarzanie (obieranie, rozdrabnianie) powoduje naruszenie integralności 

tkanki. Zwiększa się więc podatność na utlenianie takich związków, jak kwas askorbinowy czy 

fenole, ale może być również inicjowana synteza wtórnych metabolitów, zwłaszcza fenoli. 

Zwiększona ekspozycja tkanki na tlen i światło przyspiesza rozkład karotenoidów i kwasu 

askorbinowego. W przypadku zastosowania do pakowania atmosfery modyfikowanej, zmiany 

związków biologicznie aktywnych w produkcie mogą być  zależne zarówno od składu 

atmosfery, jak i rodzaju surowca (Jia, i in., 2009). Brakuje danych dotyczących wpływu 

atmosfery wysokotlenowej i o podwyższonej zawartości ditlenku węgla na zawartość 

antyoksydantów w minimalnie przetworzonych owocach i warzywach. Przeprowadzone dotąd 

badania dotyczą sałaty, marchwi, gruszek czy truskawek a otrzymane wyniki nie zawsze są 

jednoznaczne (Amanatidou i in., 2000; Day, 2001; Oms‐Oliu i in., 2007; Zheng i in., 2007). 

Podjęto więc badania, których celem było określenie wpływu obróbki wstępnej oraz składu 

atmosfery na zawartość związków fenolowych, kwasu askorbinowego i karotenoidów oraz 

zdolność przeciwutleniającą surówki warzywnej typu coleslaw przechowywanej przez 12 dni 

w temperaturze 4 C. Badano surówkę świeżą bez kąpieli dezynfekującej oraz próby moczone 
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przez 5 minut w roztworze zawierającym 0,5% kwasu askorbinowego i 0,5% kwasu 

cytrynowego, które zapakowano w powietrzu oraz w atmosferze modyfikowanej o składzie 

5/10/85, 20/25/55, 50/30/20, 70/30/0 %  O2/CO2/N2. Surówki zamknięto mikroperforowaną 

folią barierową.  

Moczenie badanych prób w roztworze kwasu askorbinowego i cytrynowego 

spowodowało 7-krotny wzrost zawartości kwasu askorbinowego oraz wyższą retencję 

karotenoidów i związków fenolowych (odpowiednio o  25% i 76% wyższą  zawartość  niż w 

surówce bez kąpieli dezynfekującej). Obróbka wstępna  przyczyniła się również do zachowania 

wyższej zdolności przeciwutleniającej, oznaczonej w  ekstraktach fenolowych otrzymanych z 

surówek coleslaw. 

Zastosowanie do pakowania atmosfery o obniżonej zawartości tlenu (5%) wpłynęło na 

ograniczenie strat kwasu askorbinowego w czasie przechowywania produktu, w porównaniu 

do prób zapakowanych w powietrzu lub w atmosferze o 20%, 50% i 70% udziale tego gazu. 

Zawartość  kwasu askorbinowego w tych próbach była 4-krotnie wyższa  niż w surówce świeżej 

bez obróbki dezynfekującej, natomiast w pozostałych surówkach - trzykrotnie. W przypadku 

karotenoidów, najlepsze zachowanie badanych związków odnotowano w próbach 

zapakowanych w powietrzu oraz w atmosferze modyfikowanej o składzie 5/10/85 lub 20/25/55 

% O2/CO2/N2, a warunki wysokotlenowe przyspieszyły degradację tych związków. Zawartość 

karotenoidów w surówkach zapakowanych w atmosferze modyfikowanej o zawartości tlenu 

5% lub 20%, była  o około 20-30% wyższa niż w surówce przed obróbką dezynfekującą. 

Natomiast w pozostałych próbach  kształtowała się ona na poziomie ich zawartości w surówce 

świeżej.  

W badanych próbach oznaczono kwasy hydroksybenzoesowe oraz 

hydroksycynamonowe, które stanowiły odpowiednio 67% oraz 33% ogólnej zawartości 

związków fenolowych. W końcowym okresie przechowywania stwierdzono istotny wzrost 

zawartości kwasów hydroksybenzoesowych w próbach zapakowanych w powietrzu oraz w 

atmosferze modyfikowanej o składzie 20/25/55 oraz 50/30/20 % O2/CO2/N2. Natomiast dla 

kwasów hydroksycynamonowych  wzrost taki odnotowano dla prób zapakowanych w 

atmosferze o 5% lub 20% udziale tlenu. Po 12 dniach przechowywania najwyższą zawartość 

związków fenolowych stwierdzono w surówkach zapakowanych w powietrzu oraz w 

atmosferze o składzie 20/25/55 lub 50/30/20 % O2/CO2/N2. Była ona o około 20-30% wyższa 

niż zawartość badanych związków w surówce niepoddanej obróbce roztworem 

dezynfekującym. Natomiast w pozostałych próbach  kształtowała się na poziomie ich 

zawartości w surowce świeżej. Tym samym lepsze zachowanie związków fenolowych 
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stwierdzono w przypadku zastosowania do pakowania  atmosfery zawierającej 20% tlenu  lub  

wysokotlenowej (50% O2) niż atmosfery o obniżonej zawartości tego gazu.  

W przypadku zdolności przeciwutleniającej, pod koniec założonego okresu 

przechowywania stwierdzono istotny jej wzrost w próbach zapakowanych przy 20% zawartości 

tlenu  oraz w atmosferze o składzie: 50/30/20 % O2/CO2/N2. Zdolność przeciwutleniająca w 

tych próbach była istotnie (p=0.05) wyższa niż w ekstraktach otrzymanych z surówki świeżej 

bez obróbki. W próbach zapakowanych w atmosferze 5/10/85 % O2/CO2/N2 była na  poziomie 

zdolności przeciwutleniającej oznaczonej w próbie świeżej bez obróbki a przy zastosowaniu  

do pakowania  atmosfery 70/30/0% O2/CO2/N2 była istotnie niższa. Pomiędzy zawartość 

związków fenolowych a zdolnością przeciwutleniającą stwierdzono wysoką korelację (R2 = 

0.82 dla oznaczenia  metodą ABTS; R2= 0.87 dla oznaczenia  metodą DPPH). 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że obróbka wstępna surowca 

poprzez moczenie w roztworze kwasu askorbinowego i cytrynowego znacząco wpływa na 

zwiększenie zawartości kwasu askorbinowego oraz zahamowanie procesu degradacji 

związków fenolowych i karotenoidów w badanym produkcie. Jednocześnie  nie powoduje strat 

glukozynolanów. Z kolei wpływ składu atmosfery modyfikowanej na zawartość badanych 

związków jest uzależniony od grupy związków biologicznie aktywnych. Dla kwasu 

askorbinowego, glukozynolanów oraz karotenoidów korzystna jest atmosfera o obniżonej 

zawartości tlenu. Natomiast w przypadku związków fenolowych i związanej z nimi aktywności 

przeciwutleniającej lepszy efekt uzyskano dla atmosfery o 20% lub 50% udziale tlenu.  

Szczegółowe dane dotyczące wyżej opisanego kierunku badań zawarto w publikacji: 

Radziejewska-Kubzdela, E. (2017). The effect of pretreatment and modified atmosphere 

packaging on bioactive compound content in coleslaw mix. LWT-Food Science and 

Technology, 75, 505-511. 

Podsumowanie 

Zapewnienie dobrej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku minimalnie 

przetworzonych warzyw wiąże się z zahamowaniem tempa procesów fizjologicznych, 

biochemicznych i mikrobiologicznych. Ograniczenie niekorzystnych zmian związane jest z 

zastosowaniem nietermicznych metod obróbki surowca. Ocenę wpływu obróbki wstępnej oraz 

pakowania w atmosferze wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku węgla na jakość 

produktu minimalnie przetworzonego, na przykładzie surówki warzywnej typu coleslaw 
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przeprowadzono w ramach kompleksowych badań uwzgledniających zarówno jakość 

mikrobiologiczną, sensoryczną, jak i związaną ze znaczeniem prozdrowotnym produktu.  

Jednym z ważniejszych aspektów, które należy brać pod uwagę kształtując jakość 

produktów minimalnie przetworzonych są zmiany mikrobiologiczne. Dane literaturowe 

wskazują, iż skuteczną dezynfekcję surowca można prowadzić stosując roztwór podchlorynu 

sodu. Prowadzone badania miały na celu wskazanie alternatywnych metod dezynfekujących 

dla kąpieli w roztworze podchlorynu sodu. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń 

wykazano większą skuteczność bakteriobójczą (w odniesieniu do bakterii mezofilnych, 

psychrofilnych i drożdży mezofilnych oraz porównywalną dla bakterii z rodzaju Pseudomonas) 

roztworu kwasu askorbinowego i cytrynowego zastosowanego do dezynfekcji świeżej surówki 

typu coleslaw, niż podchlorynu sodu. Tego typu obróbka dezynfekująca nie budzi obaw 

konsumenta i może być wykorzystywana na skalę przemysłową. W wyniku przeprowadzonych 

badań, po raz pierwszy wykazano również zależność pomiędzy rodzajem środka 

dezynfekującego a skutecznością bakteriostatycznego oddziaływania atmosfery 

modyfikowanej w zapakowanym produkcie. Zastosowanie kąpieli w roztworze podchlorynu 

sodu oraz zapakowanie surówki coleslaw w atmosferze modyfikowanej było mniej skutecznym 

sposobem zachowania pożądanej jakości mikrobiologicznej produktu w czasie 

przechowywania, niż użycie do dezynfekcji roztworu kwasów organicznych przy zastosowaniu 

tych samych warunków pakowania. Przeprowadzone badania wykazały również większą 

skuteczność bakteriostatyczną atmosfery wysokotlenowej z podwyższonym udziałem ditlenku 

węgla użytej do zapakowania surówki coleslaw, w porównaniu z atmosferą niskotlenową. Na 

podstawie oceny jakości mikrobiologicznej prób moczonych w roztworze kwasu 

askorbinowego i cytrynowego oraz pakowanych w atmosferze modyfikowanej wykazano, że 

na hamowanie wzrostu bakterii mezofilnych, psychrofilnych, bakterii mlekowych oraz  bakterii 

typu coli w czasie przechowywania produktu miała wpływ wysoka zawartość tlenu w 

atmosferze. Natomiast inhibicja  wzrostu bakterii z rodzaju Pseudomonas była związana z 

podwyższoną do 25% lub 30% zawartością ditlenku węgla. W przypadku drożdży efekt 

hamowania wzrostu odnotowano w atmosferze o podwyższonej lub obniżonej zawartości tlenu 

(5% lub 70%). Otrzymane wyniki znacznie poszerzają obszar wiedzy dotyczący zastosowania 

atmosfer wysokotlenowych w minimalnym przetwarzaniu warzyw kapustowatych. 

Istotną konsekwencją zmian biochemicznych, w przypadku warzyw kapustowatych 

może być kumulacja związków lotnych wewnątrz opakowania, prowadząca do znacznego 

pogorszenia jakości sensorycznej produktu. Efektem prowadzonych badań było określenie 

profilu związków lotnych dla surówki coleslaw, który nie był wcześniej opisywany. Stosując 
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metodę częściowych najmniejszych kwadratów (PLS), po raz pierwszy wykazano  zależności 

pomiędzy występowaniem aromatu terpenowego a zawartością izotiocyjanianu allylu, 

trisiarczku dimetylu, sabinenu, -fellandrenu; w. w.  związkami  oraz ocimenem a aromatem 

obcym; sabinenen, -fellandrenem, 3-hexen-1-olem, izotiocyjanianem allylu, -terpinenem i 

-terpinenem a zapachem kapuścianym.  Opisane zależności mogą być podstawą kształtowania 

strategii pozwalającej ograniczyć  niepożądane zmiany zapachu wewnątrz opakowania z 

produktem. 

Zmiany biochemiczne są również ściśle powiązane z zawartością związków o 

charakterze prozdrowotnym w badanej surówce opartej na kapuście białej. W prowadzonych 

badaniach zwrócono uwagę na zawartość glukozynolanów, kwasu askorbinowego, 

karotenoidów, związków fenolowych oraz zdolność przeciwutleniającą. Po raz pierwszy 

określono wpływ obróbki wstępnej poprzez moczenie w roztworze kwasów organicznych na 

zawartość w. w. związków. Stwierdzono, że obróbka ta znacząco wpływa na zwiększenie 

zawartości kwasu askorbinowego oraz zahamowanie degradacji związków fenolowych  

i karotenoidów w badanym produkcie. Jednocześnie  nie ma wpływu na ogólną zawartość 

glukozynolanów. Przy czym odnotowano straty glukozynolanów alifatycznych oraz syntezę de 

novo glukozynolanów indolowych. Wykazano również, że  wpływ składu atmosfery 

modyfikowanej na zawartość związków o charakterze prozdrowotnym jest uzależniony od 

grupy tych związków. Dla kwasu askorbinowego, glukozynolanów oraz karotenoidów 

korzystna jest atmosfera o obniżonej zawartości tlenu. Natomiast w przypadku związków 

fenolowych i związanej z nimi aktywności przeciwutleniającej lepszy efekt uzyskano dla 

atmosfery o 20% lub 50% udziale tlenu. Najkorzystniejszym składem z punktu widzenia 

jakości mikrobiologicznej i zawartości związków biologicznie aktywnych jest atmosfera o 

składzie 50/30/20% O2/CO2/N2. 

Uzyskane wyniki mają charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Mogą być 

przydatne zwłaszcza w przypadku próby przedłużenia trwałości minimalnie przetworzonych 

warzyw kapustowatych o dużym stopniu rozdrobnienia. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Tematyka badawcza, którą zajmuję się od momentu zatrudnienia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym, dawniej Akademia Rolnicza w Poznaniu, koncentruje  się przede wszystkim 

wokół zagadnień związanych z technologią przetwórstwa owoców i warzyw. Jestem autorką 

lub współautorką licznych publikacji naukowych, rozdziałów w monografiach czy 

podręcznikach dotyczących w. w. zagadnień. Moją pracę  rozpoczęłam w zespole kierowanym 

przez Pana prof. dr hab. Janusza Czapskiego, co umożliwiło mi rozwój naukowy. Mój warsztat 

badawczy doskonaliłam m.in. na warsztatach dotyczących pomiaru napięcia 

powierzchniowego czy zastosowania elektroforezy w analizie żywności w ramach programu 

Tempus. Odbyłam również kurs poświęcony enzymatycznym metodom analizy żywności, 

zorganizowany w SGGW w Warszawie oraz kurs dotyczący wykorzystania wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej w analizie chemicznej na Politechnice Gdańskiej. W latach 1999-

2000 uczestniczyłam w badaniach realizowanych w ramach projektu celowego KBN nr 5 

PO6G02599C/4065 pt.: „Badania zmian jakości w układach modelowych w postaci żelu 

pektynowego z określeniem liczby pasteryzacyjnej”, kierowanych przez Pana prof. dr hab. 

Janusza Czapskiego. Badania te realizowano we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-

Rozwojowym Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie oraz Zakładem 

Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Kotlinie Sp. z o.o. Celem realizowanych prac było 

określenie optymalnych parametrów pasteryzacji dżemów niskosłodzonych z uwzględnieniem 

wartości liczby pasteryzacji Po. Dla różnych wartości liczby Po przy pasteryzacji dżemów 

przeprowadzono ocenę ich jakości na podstawie oceny sensorycznej oraz zawartości 

barwników. Mój udział w projekcie był związany z oceną jakościową badanych produktów. 

Efektem prowadzonych badań była modyfikacja procesu pasteryzacji poprzez skrócenie czasu 
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przejścia produktu przez tunel pasteryzacyjny oraz obniżenie temperatury w wannie 

pasteryzacyjnej. Ustalona dawka ciepła  zapewniała dżemom odpowiednią jakość i czystość 

mikrobiologiczną [Załącznik 4; III A1.2., II H1]. 

W kolejnych latach mojej pracy badawczej skupiłam się na problematyce związanej  z: 

1. przedłużeniem trwałości minimalnie przetworzonych owoców i warzyw 

2. określeniem wpływu przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zawartość 

azotanów(III) w minimalnie przetworzonych warzywach  

3. oceną wpływu uwarunkowań surowcowych i technologicznych na zawartość 

związków aktywnych biologicznie w produktach roślinnych 

4. określeniem roli surowca oraz procesu technologicznego w kształtowaniu 

zawartości karotenoidów w olejach roślinnych 

 

5. 1. Przedłużenie trwałości minimalnie przetworzonych owoców i warzyw poprzez 

pakowanie w atmosferze modyfikowanej 

Tematykę badawczą dotyczącą minimalnego przetwarzania warzyw podjęłam w 

ramach realizowanej przeze mnie pracy doktorskiej pt. „Przedłużenie trwałości selera 

korzeniowego w postaci mało przetworzonej”, której promotorem był Pan prof. dr hab. Janusz 

Czapski. Część zadań badawczych zrealizowałam w ramach projektu promotorskiego  

finansowanego przez KBN nr 0829/PO6/2003/24 [Załącznik 4; II H2]. Celem prowadzonych  

badań było określenie czynników mających wpływ na przedłużenie trwałości wiórków selera 

korzeniowego. Jakość minimalnie przetworzonego selera korzeniowego, zdeterminowana jest 

głównie procesami biochemicznymi (tj. brązowieniem enzymatycznym) oraz 

mikrobiologicznymi. 

Badania prowadzono w trzech kierunkach:  

1. uzyskanie jasnej barwy produktu poprzez dobór odmian oraz zastosowanie różnych 

inhibitorów brązowienia enzymatycznego (kwasu askorbinowego, 4-

heksylrezorcinolu, mleczanu sodu i chlorku wapnia). Spośród badanych odmian 

selera korzeniowego (Mentor NL, President NL, Robust NL, Princ NL, Makar, Luna 

F1 NL oraz Feniks PL) wytypowano najmniej podatną na brązowienie 

enzymatyczne. Była to odmiana Mentor. Efektem prowadzonych badań było również 

wykazanie zależności pomiędzy szybkością brązowienia enzymatycznego a 

zawartością związków fenolowych. Przy braku takiej korelacji w przypadku 
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aktywności polifenolooksydazy. Stosując metodę powierzchni odpowiedzi 

wykazano pozytywny wpływ na barwę produktu kwasu askorbinowego.  

2. przedłużenie trwałości mikrobiologicznej poprzez zastosowanie obróbki wstępnej 

roztworem podchlorynu sodu lub nadtlenku wodoru oraz zastosowanie atmosfery 

modyfikowanej do pakowania produktu. Wykazano, że skutecznym zabiegiem było 

moczenie lub przemywanie surowca  roztworem  nadtlenku wodoru. W przypadku 

podchlorynu sodu, dla roztworu zawierającego 500 ppm Cl odnotowano redukcję 

liczby bakterii mezofilnych oraz z grupy coli. Jednocześnie stwierdzono pogorszenie 

cech sensorycznych. Dla prób poddanych dezynfekcji przeprowadzono analizę 

mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Jej rezultatem 

było stwierdzenie rozluźnienia tkanki surowca wynikającego z użycia do dezynfekcji 

roztworu nadtlenku wodoru. Optymalnym poziomem ditlenku węgla w mieszaninie 

gazów ochronnych, zapewniającym utrzymanie dobrej jakości przechowywanego 

produktu, było 5% lub 10%, przy zawartości tlenu 2%. W tej atmosferze odnotowano 

zahamowanie wzrostu liczby bakterii mezofilnych, psychrofilnych oraz bakterii z 

grupy coli. 

3. określenie  wpływu obróbki wstępnej oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej 

na zawartość związków fenolowych, w tym furanokumaryn. Z badań prowadzonych 

w ostatnich kilkunastu latach wynika, że furanokumaryny mają właściwości 

fototoksyczne. Spożycie tych związków może być przyczyną stanów zapalnych, a w 

niektórych przypadkach nawet raka skóry. Stwierdzono również, że furanokumaryny 

obecne m. in. w soku grejpfrutowym mają zdolność hamowania aktywności 

enzymów cytochromu P-450 w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Enzymy te są 

odpowiedzialne za metabolizm wielu związków chemicznych, w tym leków. W 

literaturze nie ma informacji dotyczących zmian zawartości furanokumaryn, w 

produktach minimalnie przetworzonych. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie 

badań wskazują, że obróbka wstępna poprzez moczenie lub przemywanie 

(niezależnie od stosowanego roztworu (woda lub 10% roztwór nadtlenku wodoru)) 

powoduje spadek zawartości zarówno związków fenolowych, jak i furanokumaryn. 

Zastosowanie w tym przypadku atmosfery modyfikowanej do pakowania nie było 

skuteczną metodą ograniczenia strat związków fenolowych. W przechowywanym 

produkcie nie stwierdzono syntezy de novo badanych związków, która występuje np. 

w marchwi. W czasie przechowywania minimalnie przetworzonego produktu 

odnotowano 2,5 krotny wzrost zawartości furanokumaryn (5-metoksypsoralenu i 8-
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metoksypsoralenu). Oznaczona zawartość furanokumaryn w badanym produkcie, w 

świetle dostępnych wyników badań, nie stanowi zagrożenia zdrowotnego. Z 

przeprowadzonych przeze mnie badań wynika również, że przechowywanie surowca 

przez okres 6-miesięcy powoduje spadek zawartości związków fenolowych, 

natomiast wzrost furanokumaryn.  

Efektem prowadzonych badań były  liczne publikacje o zasięgu międzynarodowym i 

krajowym  oraz doniesienia konferencyjne [Załącznik 4; II A1, II A2, II A3, II B1, II B2, II B3, 

II B4, II B5, II B20, II H2, III A1.1, III A1.3, III A2.1.1, III A2.1.2, III A2.1.3, III A2.1.5, 

III A2.1.6, III A2.1.7, III A2.1.8, III A2.1.9, III A2.1.18]. 

Badania dotyczące minimalnego przetwarzania warzyw i owoców kontynuowałam po 

obronie doktoratu, w ramach badań finansowanych z projektu MNiSW nr N312 1511 34  pt.: 

„Zmiany zawartości związków aktywnych biologicznie oraz jakości sensorycznej i 

mikrobiologicznej w mało przetworzonej sałatce warzywnej na bazie kapusty białej (Brassica 

oleracea L. spp. oleracea convar capitata) pakowanej w atmosferze modyfikowanej”, którego 

byłam kierownikiem [Załącznik 4; II H3]. W ramach tego projektu przeprowadziłam badania 

przedstawione w pierwszej części autoreferatu, które są podstawą ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego, a także badania wstępne. Dotyczyły one optymalizacji 

warunków pakowania (składu atmosfery modyfikowanej i rodzaju materiału opakowaniowego) 

oraz temperatury przechowywania, w celu zachowania pożądanych cech fizyko-chemicznych 

oraz sensorycznych surówki warzywnej na bazie kapusty białej. Badane próby umieszczano na 

tackach polipropylenowych o przepuszczalności tlenu 7-8 cm3/m2/24h. Do zamknięcia tacek 

użyto folie opakowaniowe o następującej przepuszczalności dla tlenu: VAC HB180my 

(PAEVOH/PE) - 1,5  cm3/m2/24h*atm; Flow HB 50E PEEL (OPP/PEEVOH) - 3,5 

cm3/m2/24h*atm; Opalen HB 55my AF (OPA/PE) – 35 cm3/m2/24h*atm; Flow 70 PEEL PE 

70my (OPP/PE) - 2500 cm3/m2/24h*atm; My Film Standard – 3000 cm3/m2/24h*atm. 

Przeprowadzono również doświadczenia, w których zwiększono przepuszczalność folii 

poprzez zastosowanie mikroperforacji (333; 666 oraz 999 otwory o średnicy 70 m /m2 folii). 

Surówki pakowano w atmosferze modyfikowanej o rożnym udziale tlenu (2, 10, 15, 25, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 95%) oraz ditlenku węgla (10, 15, 20, 25, 30%), zrównoważonej azotem. Badane 

próby  przechowywano w temperaturze 4C, 10C i 15C. W wyniku przeprowadzonych badań 

wyodrębniono czynniki, które miały istotny wpływ na jakość produktu. Określono również 

parametry pakowania (atmosfera zawierającej 20, 25  i 30% CO2 i zastosowanie do zamknięcia 

tacki  mikroperforowanej folii barierowej  o przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm), które 

gwarantowały pożądaną barwę i zapach oraz warunki tlenowe wewnątrz opakowania przy 
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poziomie CO2 nieprzekraczającym 30%. Stwierdzono również wyższą tolerancję tkanki na 

wysokie stężenia ditlenku węgla  przy zastosowaniu atmosfery wysokotlenowej w porównaniu 

do obniżonej zawartości tego gazu wewnątrz opakowania. Zapakowanie badanych prób w lite 

folie zarówno barierowe, jak i przepuszczalne dla tlenu, w atmosferze powietrza lub w 

atmosferze o zawartości tlenu mniejszej niż 50%  skutkowało wytworzeniem się wewnątrz 

opakowania warunków beztlenowych (najczęściej po 6 lub 9 dniach przechowywania). 

Jednocześnie we wszystkich badanych próbach poziom CO2 w czasie przechowywania 

przekraczał 30% [Załącznik 4; II H3, III  A2.1.13, III A2.1.24, III A2.1.25, III A2.1.28].   

W trakcie prac związanych z minimalnym przetwarzaniem surówki opartej na kapuście 

białej miałam okazję uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez Panią prof. dr hab. 

Katarzynę Czaczyk oraz Panią dr hab. Kamilę Myszkę z Katedry Biotechnologii i 

Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dotyczyły one wpływu 

mechanizmu quorum sensing na wybrane wyróżniki jakości sensorycznej minimalnie 

przetworzonej kapusty. Celem tych badań była identyfikacja cząsteczek sygnalizacyjnych 

laktonu N-acylo-L-homoseryny (AHL) bakterii Gram-ujemnych przy pomocy techniki LC/MS. 

W próbach przechowywanych w atmosferze powietrza jako dominujące oznaczono 

psychrotrofowe bakterie Gram-ujemne należące do rodzaju Pseudomonas. Odnotowano 

również wpływ mechanizmu quorum sensing na jakość przechowywanej kapusty. Po raz 

pierwszy oznaczono cząsteczki sygnalizacyjne charakterystyczne dla Pseudomonas cedrina: 

C8-HSL, 3-oxo-C10-HSL i 3-hydroxy-C14-HSL [Załącznik 4; II B27, III A2.1.31]. 

W latach 2007-2011 brałam również udział jako główny wykonawca w realizacji 

projektu badawczego MNiSW nr N N312 2193 33 pt.: „Wpływ atmosfery modyfikowanej na 

jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zmiany związków biologicznie aktywnych w 

jarmużu (Brassica oleracea L. var. acephala DC) o małym stopniu przetworzenia”, 

kierowanym przez Panią dr Różę Biegańską-Marecik. Jednym z efektów prowadzonych prac 

badawczych było określenie optymalnych warunków pakowania minimalnie przetworzonego 

jarmużu. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że pakowanie w atmosferze 

modyfikowanej o składzie 80% O2/10% CO2/10% N2, przy zastosowaniu do pakowania folii o 

przepuszczalności  tlenu 3000 cm3 /m2 / 24 h*atm lub  35 cm3 /m2/24  h*atm z zastosowaniem 

mikroperforacji pozwoliło na uzyskanie produktu zachowującego pożądaną jakość przez  12 

dni przechowywania  w temperaturze 4°C. W próbach zapakowanych w folii o większej 

przepuszczalności tlenu stwierdzono lepsze zachowanie związków fenolowych oraz wyższą 

zdolność przeciwutleniającą. Rezultaty prowadzonych badań zaprezentowano w licznych 

publikacjach oraz na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym [Załącznik 4; 
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II B12, II B15, II B17, II B26, II H4, II J1, II J3, II J4, III A2.1.12, III A2.1.16, III A2.1.20, III 

A2.1.23, III A2.1.26, III A2.1.27, III A2.1.29, III A2.2.7, III A2.2.16]. 

Badania dotyczące minimalnego przetwarzania prowadziłam również w przypadku 

innych surowców m.in. sałaty masłowej. Efektem tych prac było stwierdzenie, iż wysoka 

zawartość ditlenku węgla (>10%) w atmosferze, w której zapakowano ten surowiec powoduje 

skrócenie czasu przydatności do spożycia. Przedłużenie trwałości do 9 dni oraz wyższą niż w 

surowcu zawartość związków fenolowych odnotowano w próbach zapakowanych w atmosferze 

o składzie 100/0/0 % O2/CO2/N2 w folie barierową. Takie warunki pakowania sałaty mogą 

stanowić lepszą alternatywę w porównaniu z powietrzem oraz atmosferą o składzie 3/10/87 % 

O2/CO2/N2 [Załacznik 4; II D6]. 

 

5.2. 2. Przechowywanie w atmosferze modyfikowanej a zawartość azotanów(III) w 

minimalnie przetworzonych warzywach  

Kolejny obszar badawczy, którym się zajmowałam dotyczył wpływu przechowywania 

w atmosferze modyfikowanej, na kumulację azotanów(III) w minimalnie przetworzonych 

warzywach. Azotany(III) w świeżych warzywach występują w małych ilościach. Ich zawartość 

może jednak wzrastać na skutek mikrobiologicznej redukcji azotanów(V). Kumulacja tych 

ostatnich, w roślinach związana jest m.in. z krótszym okresem wegetacji, intensywnym 

nawożeniem azotowym i dotyczy przede wszystkim warzyw liściowych, kapustowatych i 

korzeniowych. Szkodliwe działanie wykazują głównie azotany(III), które mogą być  

czynnikiem nitrozującym w tworzeniu nitrozoamin. Mogą one również blokować przenoszenie 

tlenu poprzez utlenienie hemoglobiny do methemoglobiny. Obecnie uważa się, że niekorzystne 

efekty nadmiernego spożycia azotanów mogą występować głównie u niemowląt poniżej 

czwartego miesiąca życia, kobiet w ciąży i osób cierpiących na zaawansowane choroby 

związane z niedotlenieniem. Wskazuje to na konieczność kontrolowania poziomu azotanów w 

warzywach przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Z drugiej strony pojawiają się 

również doniesienia świadczące o pozytywnym wpływie tych związków na organizm 

człowieka. Efekt ten może być związany z redukcją azotanów do tlenku azotu, który wpływa 

m.in. na obniżenie ciśnienia krwi. Niektórzy badacze wskazują również na zwiększoną 

wydolność organizmu podczas ćwiczeń fizycznych co wiążą z obniżeniem zapotrzebowania 

organizmu na tlen.  

W dostępnej literaturze niewiele jest danych dotyczących wpływu pakowania w 

atmosferze modyfikowanej na zawartość tych związków w minimalnie przetworzonych 
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warzywach. Było to przesłanką do podjęcia tej tematyki badawczej. Prace dotyczące tego 

obszaru prowadziłam wspólnie z Panią dr hab. Dorotą Walkowiak-Tomczak oraz Panią dr Różą 

Biegańską-Marecik. Badano takie surowce jak: szpinak, sałata masłowa, pietruszka naciowa, 

jarmuż, rzodkiewka czy  kapusta biała w połączeniu z marchwią. Warzywa zamykano w 

powietrzu oraz w  atmosferze modyfikowanej o różnej zawartości tlenu (2, 3, 5, 10, 20, 50, 70, 

80 %) oraz ditlenku węgla (0, 5, 10, 20, 25, 30, 50 %) zrównoważonej azotem. Próby pakowano 

w folie o różnej przepuszczalności dla tlenu: 35, 45, 60, 200, 1500, 1900, 3000 

cm3/m2/24h*atm; 35, 60 oraz 1500 cm3/m2/24h*atm z mikroperforacją.  

W wyniku przeprowadzonych badań obserwowano niską zawartość azotanów(V) w 

pietruszce naciowej (300 mg/kg), surówce coleslaw (325 mg/kg), szpinaku z uprawy wiosennej 

(400 mg/kg) oraz jarmużu (151 mg/kg). Tendencję do kumulowania wyżej wymienionych 

związków wykazywały: rzodkiewka (1608 mg/kg), sałata masłowa (2023 mg/kg) oraz szpinak 

z uprawy jesiennej (1100 mg/kg). Zastosowanie folii o przepuszczalności tlenu mniejszej niż 

3000 cm3/m2/24h*atm do pakowania minimalnie przetworzonych warzyw, skutkowało 

powstawaniem azotanów(III) w  przechowywanym produkcie. Przemiana azotanów mogła 

wynikać z warunków beztlenowych, które stwierdzono w atmosferze wewnątrz opakowania 

zarówno dla prób pakowanych w powietrzu, jak i w atmosferze modyfikowanej. Natomiast w 

przypadku zastosowania atmosfery wysokotlenowej z podwyższoną zawartością ditlenku 

węgla (20%) zostały zachowane warunki tlenowe, jednak  w atmosferze wewnątrz opakowania 

odnotowano wysoki poziom ditlenku węgla (>25%). Mogło to spowodować uszkodzenia błon 

komórkowych w tkance surowca oraz  wzrost drobnoustrojów, skutkujący obecnością 

azotanów(III) w przechowywanym produkcie. Jako czynniki stymulujące przemianę azotanów 

należy więc uznać warunki beztlenowe lub wysokie stężenie ditlenku węgla w atmosferze 

wewnątrz opakowania. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również na istotną rolę 

gatunku surowca, w doborze folii o odpowiedniej przepuszczalności, do pakowania minimalnie 

przetworzonych warzyw. W przypadku surówki coleslaw, sałaty masłowej i rzodkiewki nie 

stwierdzono obecności azotanów(III) w próbach zapakowanych w folię o przepuszczalności 

tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm.  Odwrotny efekt odnotowano dla szpinaku i jarmużu. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie mikroperforacji, również w przypadku 

folii barierowych, pozwala wyeliminować przemiany azotanów w przechowywanym 

produkcie. Wyniki przeprowadzonych badań z tego obszaru badawczego przedstawiono w 

licznych publikacjach i doniesieniach na konferencjach o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym [Załącznik 4; II B10, II B11, II B13, II B19, II B21, II B22, II B25,  
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III A2.1.10, III A2.1.11, III A2.1.15, III A2.1.17, III A2.1.19, III A2.1.30, III A2.2.1,  

III A2.2.3]. 

 

5.2.3. Wpływ uwarunkowań surowcowych i technologicznych na zawartość związków 

aktywnych biologicznie w produktach roślinnych 

Prowadzone w ostatnich latach badania epidemiologiczne wskazują na znaczącą rolę 

owoców i warzyw w profilaktyce chorób nowotworowych oraz układu sercowo-naczyniowego. 

Korzystny wpływ diety bogatej w owoce i warzywa na spadek zachorowań na choroby 

cywilizacyjnych związany jest z obecnością w tych surowcach związków o aktywności 

antyoksydacyjnej. Aktywność ta obejmuje nie tylko bezpośredni udział w reakcjach redoks, ale 

często związana jest ze zmianą aktywności enzymów katalizujących powstawanie i przemiany 

reaktywnych form tlenu. Odpowiedni dobór surowca oraz procesu technologicznego wydaje 

się istotnym czynnikiem kształtującym jakość produktu o wysokiej zawartości związków 

aktywnych biologicznie i o wyższej zdolności przeciwutleniającej. Badania dotyczące tej 

tematyki prowadziłam m.in. w ramach interdyscyplinarnego konsorcjum naukowego 

pracującego w projekcie POIG 01.01.02-00-061/09 pt. „Nowa żywność bioaktywna o 

zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”. Zadaniem zespołu, pod kierunkiem 

Pana prof. dr hab. Janusza Czapskiego było opracowanie technologii produkcji produktów 

płynnych o podwyższonej zawartości związków aktywnych biologicznie. W kilku spośród 

realizowanych przez zespół podzadań pełniłam rolę kierownika  (2.1: Wybór odmian 

wybranych warzyw kapustowatych o najwyższej zawartości glukozynolanów; 3.1 Separacja 

fragmentów roślin; 9.1 Ocena składu chemicznego  gotowych produktów) [Załącznik 4, II H5]. 

W ramach tych zadań określono wpływ odmiany oraz czasu przechowywania na zawartość 

glukozynolanów, polifenoli, kwasu askorbinowego, karotenoidów w kapuście głowiastej białej 

(odmiany: Krautkaiser, Kalina, Bently, Lennox, Masada, Ula, Cilion) oraz czerwonej 

(odmiany: Huzaro, Langendijker, Lektro, Subaro, Rebecca, Regiliusz), brokule (odmiany: Bay 

Meadows, Tiburon, Beamount, Monaco i Steel) i jarmużu (odmiany: Reflex, Winnetou i 

Redbor). Odmianami warzyw kapustowatych o wysokiej  zawartości związków aktywnych 

biologicznie i zdolności przeciwutleniającej były: dla brokułu odmiana Steel, dla kapusty 

czerwonej odmiana Huzaro, dla jarmużu zielonego i czerwonego odpowiednio odmiana Reflex 

i Redbor oraz dla kapusty białej odmiana Cilion. Przechowywanie badanych surowców (w 

przypadku brokułu przez okres 3 tygodni, dla kapusty białej i czerwonej przez 3-4 miesięce) 

spowodowało wzrost zawartości związków fenolowych oraz zdolności przeciwutleniającej 
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oraz spadek zawartości glukozynolanów. Spośród badanych warzyw najwyższą zawartością 

związków polifenolowych, kwasu askorbinowego, glukozynolanów oraz zdolnością 

przeciwutleniającą charakteryzował się jarmuż i kapusta czerwona. Najniższą zawartość 

badanych związków  odnotowano w kapuście  głowiastej białej. Zawartość związków 

aktywnych biologicznie oznaczono również w półproduktach (sokach, przecierach) oraz 

wytłokach otrzymanych z warzyw kapustowatych. W literaturze brakuje takich danych. 

Półproduktem o najwyższej  zawartości badanych związków były przeciery. Dalsze badania 

prowadzono dla surowców o najwyższej zawartości  związków aktywnych tzn. jarmużu i 

kapusty czerwonej. Dotyczyły one określenia zawartości fenoli, glukozynolanów i kwasu 

askorbinowego w przecierach, liofilizatach oraz surowcach mrożonych w temperaturze - 50C, 

które wykorzystywano do projektowania produktów ciekłych o podwyższonej zdolności 

antyoksydacyjnej. Badane napoje konstruowano m.in. na bazie soku jabłkowego naturalnie 

mętnego otrzymanego z odmiany Szampion. Stwierdzono, że najwyższą zawartością 

glukozynolanów, związków fenolowych oraz zdolnością przeciwutleniającą charakteryzowały 

się napoje z dodatkiem kapusty głowiastej czerwonej lub jarmużu w formie liofilizatów.  

Wzbogacenie soku jabłkowego w półprodukty z warzyw kapustowatych nie spowodowało 

wzrostu zawartości kwasu askorbinowego, którego straty mogły wynikać zarówno ze wstępnej 

obróbki termicznej (w przypadku przecieru), jak i degradacji enzymatycznej (w przypadku 

formy mrożonej lub liofilizowanej). W profilu związków fenolowych w napojach z dodatkiem 

kapusty czerwonej zidentyfikowano kwasy hydroksycynamonowe (60%-70%) oraz 

flawonoidy. Dodatek półproduktów z kapusty czerwonej przyczynił się m.in. do wzrostu 

zawartości w napojach kwasów: chlorogenowego, kryptochlorogenowego, p-kumarowego, 

synapinowego i ferulowego. W przypadku flawonoidów stwierdzono obecność 9 antocyjanów. 

Dla napojów z dodatkiem jarmużu profil związków fenolowych był zależny od zastosowanego 

półproduktu. Dominację kwasów fenolowych odnotowano w formie liofilizowanej a 

flawonoidów  w mrożonej. Wśród kwasów fenolowych najwyższą zawartość stwierdzono dla 

kwasu ferulowego i chlorogenowego, natomiast w przypadku flawanoli dla kempferolu i 

kwercetyny. W napojach z dodatkiem kapusty czerwonej, profil glukozynolanów w ok. 70% 

stanowiły glukozynolany alifatyczne, a pozostałą część indolowe. W produktach z dodatkiem 

jarmużu, przy zastosowaniu półproduktu w formie mrożonej dominowały glukozynolany 

alifatyczne, natomiast w formie liofilizowanej - indolowe. Wpływ pasteryzacji na zawartość 

związków aktywnych biologicznie w otrzymanych napojach był w dużej mierze 

zdeterminowany zastosowanym surowcem. W przypadku kapusty czerwonej odnotowano 

istotny statystycznie (p<0.05)  spadek zawartości kwasu askorbinowego, glukozynolanów a dla 
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formy mrożonej i liofilizowanej – związków fenolowych. Z kolei dla jarmużu odnotowano 

istotny (p<0.05)  wzrost zawartości związków fenolowych  dla formy mrożonej i liofilizowanej, 

spadek kwasu askorbinowego dla obu tych półproduktów oraz spadek glukozynolanów dla 

jarmużu dodanego w formie mrożonej. 

Przeprowadzone badania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy dotyczącej  wpływu 

procesu technologicznego na zawartość związków aktywnych biologicznie w produkcie 

owocowo-warzywnym. Jednocześnie uzyskano napoje, które mogą stanowić dobre źródło 

związków aktywnych biologicznie, w tym glukozynolanów. Efektem przeprowadzonych badań 

są również dwa opisy patentowe nr 226230 i 227518 dotyczące sposobu wytwarzania napoju 

owocowo-warzywnego [Załącznik 4; II C1, II C2] oraz sprzedaż licencji na technologię 

produkcji soku owocowo-warzywnego [Załącznik 4, III J1]. Wyniki przeprowadzonych badań 

prezentowano w formie licznych artykułów, referatów i doniesień konferencyjnych o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym [Załącznik 4; II A5, II A8, II D1, II D2, II D3, II J6, II J8,  

II J9, III A2.1.14, III A2.1.21, III A2.1.32, III A2.1.33, III A2.1.34, III A2.1.35, III A2.1.36, III 

A2.1.37, III A2.1.38, III A2.1.39, III A2.1.41, III A2.1.44, III A2.1.49,  III A2.2.8, III A2.2.9, 

III A2.2.10, III A2.2.11, III A2.2.12, III A2.2.13, III A2.2.14, III A2.2.15, III A2.2.19,III 

A2.2.20, III A2.2.29]. 

W ramach tego obszaru badawczego zajmowałam się również opracowaniem założeń 

technologicznych produkcji soków owocowych z udziałem aronii adresowanych do 

konkretnych grup odbiorców oraz optymalizacją procesu technologicznego produkcji soku 

aroniowego pod kątem zwiększenia zawartości związków aktywnych biologicznie. Zadanie to 

realizowałam na sześciomiesięcznym stażu  (01.05.2013-31.10.2013) w Przedsiębiorstwie 

Aroniowy Gaj Sp. z o.o. Staż ten odbyłam w ramach programu „Staż sukcesem naukowca-II 

edycja”, współfinansowanego  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego celem jest transfer wiedzy i innowacji między strefą nauki a mikro-, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. W trakcie stażu odbyłam szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz 

ochrony własności intelektualnej. Efektem odbytego stażu było opracowanie koncepcji 

produktów o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych adresowanych do osób w 

podeszłym wieku, z uwzględnieniem uwarunkowań surowcowych i technologicznych. Dla 

otrzymanych produktów przygotowałam dokumentację technologiczną. Badania 

optymalizacyjne dotyczące technologii produkcji soku aroniowego kontynuowałam wspólnie z 

Panią dr Różą Biegańską-Marecik, w ramach umowy 38/2016 [Załącznik 4; III H4] z 

przedsiębiorstwem MLB Biotrade Sp. z o.o. Efektem tych badań było określenie wpływu 

obróbki wstępnej miazgi (termicznej lub enzymatycznej przy użyciu preparatów Fructozym i 
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Rohapect), pasteryzacji oraz warunków chłodzenia na zawartość związków fenolowych, w tym 

antocyjanów oraz zdolność przeciwutleniającą soków aroniowych. 

W ramach obszaru badawczego dotyczącego uwarunkowań surowcowych w 

kształtowaniu jakości produktów o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych, w 2012 

roku podjęłam współpracę z Panem dr hab. Henrykiem Ratajkiewiczem z Wydziału 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem 

prowadzonych badań było m.in. określenie wpływu warunków klimatycznych na zawartość 

związków fenolowych, karotenoidów i zdolność przeciwutleniającą owoców pomidora. 

Badania prowadzono w dwóch okresach wegetacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych 

badań stwierdzono, że w klimacie umiarkowanym, istotny wpływ na kumulację likopenu i 

kwasów hydroksycynamonowych w dojrzewających owocach ma promieniowanie 

fotosyntetyczne czynne [Załącznik 4; II A7]. 

Kontynuując  tematykę badawczą dotyczącą wpływu procesu technologicznego na 

zawartość związków bioaktywnych w produktach owocowych i warzywnych, w 2015 roku 

podjęłam współpracę z zespołem kierowanym przez Pana dr hab. Grzegorza Musielaka, prof. 

nadzw. z Zakładu Inżynierii Procesowej, Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki 

Poznańskiej. W ramach tej współpracy pełnię funkcję promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim Pani mgr Joanny Kroehnke dotyczącym ultradźwiękowego wspomagania procesów 

suszenia żywności. Prowadzone przez zespół badania mają m.in. na celu określenie wpływu 

ultradźwiękowego lub mikrofalowego  wspomagania suszenia konwekcyjnego na jakość 

marchwi. Badane parametry to: zawartość karotenoidów, związków fenolowych oraz zdolność 

przeciwutleniająca. Do suszenia wykorzystano innowacyjną suszarkę hybrydową. Na 

podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że poziom zachowania karotenoidów w 

suszu zależy od mocy ultradźwięków. Najlepszy efekt odnotowano stosując obróbkę 

ultradźwiękową o mocy 75 W. W tym przypadku zawartość karotenoidów w suszu stanowiła 

98% zawartości  tych związków w surowcu. Przy zastosowaniu mikrofal stwierdzono około 

30% straty badanych związków. W przypadku związków fenolowych zastosowanie suszenia 

konwekcyjnego ze wspomaganiem ultradźwiękowym o rożnej mocy spowodowało straty tych 

związków w zakresie od 34% (przy mocy ultradźwięków 200 W) do 68% ( przy mocy 75 W).  

Zastosowanie przy suszeniu konwekcyjnym wspomagania ultradźwiękowego z mikrofalowym 

skutkowało zwiększeniem strat badanych związków nawet do poziomu 86%. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że na zmiany zawartości związków fenolowych w 

surowcu podczas suszenia miały wpływ zarówno procesy utleniania, jak i syntezy de novo.  

Jednocześnie odnotowano wzrost zdolności antyoksydacyjnej suszu wraz ze wzrostem mocy 
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zastosowanych ultradźwięków przy suszeniu konwekcyjnym. Efekt ten nie był jednak 

związany z wyższą zawartością związków fenolowych, ale mógł być wynikiem obecności 

produktów reakcji Maillarda powstających podczas suszenia. Efektem prowadzonych badań 

były doniesienia i referaty na konferencjach o zasięgu międzynarodowych [Załącznik 4;II A10, 

II J7, III A1.5, III A2.2.26, III A.2.2.27]. 

Od 2017 roku tematykę badawczą dotyczącą poprawy jakości produktów pod kątem 

zawartości związków bioaktywnych kontynuuję jako główny wykonawca podwykonawstwa 

projektu NCBiR w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR pt. Opracowanie technologii innowacyjnych 

półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania 

i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych”  

[Załącznik 4; II H6]. 

 

 

5.2.4. Rola surowca oraz procesu technologicznego w kształtowaniu zawartości 

karotenoidów w olejach roślinnych 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie olejami roślinnymi produkowanymi nie 

tylko z nasion roślin oleistych,  ale również z nasion lub pestek warzyw czy owoców. Surowiec 

ten pozyskiwany jest jako produkt uboczny z procesów przetwórczych i może stanowić dobre 

źródło związków bioaktywnych, w tym karotenoidów. Moje zainteresowania tą tematyką były 

głównie związane z wykorzystaniem chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas do 

analizy karotenoidów obecnych w olejach roślinnych. W 2016 roku nawiązałam współpracę z 

dr Pawłem Górnasiem z Latvia State Institute of Fruit-Growing w Dobele na Łotwie. W ramach 

wspólnych badań oznaczyłam po raz pierwszy profil karotenoidów w olejach pozyskanych z 

jąder pestek 15 odmian moreli. Zawartość badanych związków mieściła się w zakresie od 0,15 

mg/100 g do  0,53 mg/100 g. Karotenoidy zidentyfikowałam na podstawie czasu retencji, 

właściwości spektralnych  oraz  spektrometrycznego oznaczenia masy. W profilu stwierdziłam 

obecność: neoksantyny, wiolaksantyny, anteraksantyny, luteiny, zeaksantyny, -

kryptoksantyny i -karotenu oraz jednego związku, którego nie udało się zidentyfikować. 

Dominujący był -karoten i zeaksantyna [Załącznik 4, II A6]. 

Z tą tematyką badawczą związane były również prace prowadzone przeze mnie we 

współpracy z zespołem kierowanym  przez Panią dr hab. Magdalenę Rudzińską prof. UPP z 

Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w 
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Poznaniu. Dotyczyły one olejów z nasion lnianki siewnej oraz z pestek dyni. W prowadzonych 

badaniach określono wpływ odmiany i metody uprawy na  zawartość  karotenoidów w olejach 

lniankowych tłoczonych na zimno. W badanych  próbach zidentyfikowano luteinę i -karoten. 

Przy czym dominująca była luteina. Oleje lniankowe tłoczone na zimno z nasion form jarych 

charakteryzowały się mniejszą zawartością karotenoidów niż oleje z nasion form ozimych. W 

przypadku olejów otrzymanych z pestek dyni badano wpływ prażenia (100°C, 40 min) nasion 

przed tłoczeniem na zawartość karotenoidów. Prażenie nasion spowodowało zwiększenie 

zawartości karotenoidów. W profilu stwierdzono obecność luteiny, kryptoksantyny, -karotenu 

i -karotenu. Przy czym dominująca (od 44% do 50%) była luteina. Trzymiesięczny okres 

przechowywania olejów wpłynął na istotne (p≤0.05) obniżenie zawartości karotenoidów (w 

olejach z  nasion nieprażonych o 30%, a z prażonych o 60%) [Załącznik 4; II B28, II B29, III 

A2.2.25, III A2.2.30]. 

W 2015 roku podjęłam również współpracę z Panią profesor dr hab. Iwoną Bartkowiak-

Brodą z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w ramach programu finansowanego przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2015-2020), dotyczącego poszerzania puli 

genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rolno-spożywczego i innych gałęzi przemysłu. 

Prowadzone przeze mnie prace dotyczyły oznaczenia ilościowego i jakościowego 

karotenoidów w olejach otrzymanych z różnych genotypów gorczycy białej. Zawartość 

karotenoidów w badanych olejach wynosiła od 2 g/g do 328 g/g oleju. Przy czym w profilu 

dominowała luteina [Załącznik 4; III A2.1.42, III A2.2.28, III H3]. 

Prowadzone w ramach tej tematyki badania mają w dużej mierze charakter aplikacyjny. 

 

6. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 Całkowity dorobek naukowy zaprezentowany w załączniku 4 i obliczony zgodnie z 

punktacją MNiSW wynosi 848 punkty (w tym 130 stanowi podstawę wniosku habilitacyjnego). 

Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych prac wynosi 31,141. Liczba cytowań wg bazy 

Web of Science  - 41 (z pominięcie autocytowań – 29), Index Hirscha – 4. Dotychczas 

opublikowałam 150 prac, z czego 134 po uzyskaniu stopnia doktora. Na mój dorobek składa 

się: 

 15 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) artykułów uwzględnionych w bazie JCR, 

  29 (w tym 25 po uzyskaniu stopnia doktora) artykułów wymienionych w części B 

wykazu MNiSW, 

 9 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) rozdziałów w monografiach, 
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 5 (w tym 1 po uzyskanie stopnia doktora) artykułów opublikowane w materiałach 

konferencyjnych, 

 9 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) referatów na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych), 

 2 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) opisy patentowe, 

 49 (w tym 42 po uzyskaniu stopnia doktora) komunikaty konferencyjne o zasięgu 

krajowym, 

 30 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) komunikaty konferencyjne o zasięgu 

międzynarodowym, 

 3 (2 po uzyskaniu stopnia doktora) opracowania z realizacji grantów badawczych. 

 

 

 

 

 


