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1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko: Róża Biegańska-Marecik 

 

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

ul. Wojska Polskiego 28 

60-637 Poznań 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 1995 - magister inżynier rolnictwa, specjalność Biotechnologia, Akademia 

Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii 

Żywności. 

Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ stężenia azotanów w soku buraka 

ćwikłowego na szybkość procesu denitryfikacji” 

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Grajek 

 

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

nadany przez Radę Wydziału Technologii Żywności, Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

Temat rozprawy doktorskiej: „Technologia produkcji jabłek mało 

przetworzonych w postaci plastrów pakowanych w atmosferze 

modyfikowanej” 

Promotor: prof. dr hab. Janusz Czapski 

Wyróżnienie nagrodą Rektora AR za pracę doktorską 

 

3. Przebieg pracy zawodowej 

 1995-1996     

laboratorium oceny nasion, Inspekcja Nasienna, Okręgowy Inspektorat w 

Poznaniu, stanowisko laborant 

 

 1996-2004  

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 

 

 2004-do chwili obecnej 

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 

a) 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 monografia zatytułowana: 

„Wpływ technologii minimalnego przetwarzania na jakość sensoryczną i 

mikrobiologiczną oraz zawartość związków biologicznie aktywnych w jarmużu 

(Brassica oleracea L. var. acephala DC.)” 

 

b) Biegańska-Marecik R. (2019). „Wpływ technologii minimalnego przetwarzania na 

jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zawartość związków biologicznie 

aktywnych w jarmużu (Brassica oleracea L. var. acephala DC.). Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 509, 165 stron, Poznań 

2019, ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-923-7 

Recenzent wydawniczy: dr hab. inż. Hanna Kowalska, prof. SGGW, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

c) Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

 

Wprowadzenie 

Koncepcja roli żywności w życiu człowieka ewoluuje w kierunku rozpatrywania jej jako 

potencjalnego czynnika przedłużającego czas życia z zachowaniem pełnej sprawności i 

aktywności. Jednocześnie rosnąca świadomość społeczna o istotnej roli pożywienia w 

utrzymaniu i poprawie zdrowia, powodują zainteresowanie konsumentów jakością 

spożywanych posiłków. Ograniczenie wpływu zabiegów procesu technologicznego na cechy 

przetwarzanych surowców, w tym zawartość związków biologicznie aktywnych, można 

uzyskać poprzez zastosowanie minimalnego przetwarzania owoców i warzyw. Technologie 

minimalnego przetwarzania są nowoczesnymi technikami, które pozwalają na uzyskanie 

żywności o trwałości wystarczającej do umożliwienia jej dystrybucji, a jednocześnie 

spełniającej potrzeby konsumenta w zakresie wygody i jakości określanej jako świeżość.  

Rola owoców i warzyw jako składnika właściwej diety jest bezsprzeczna. Badania 

epidemiologiczne wykazują pozytywną korelację pomiędzy spożywaniem owoców i warzyw a 

zapobieganiem chorobom takim jak: miażdżyca, nowotwory, cukrzyca, zapalenie stawów i 

wiele innych [1, 2, 3]. Warzywa kapustowate są źródłem wielu związków o wysokiej 

aktywności biologicznej. Należą do nich między innymi związki fenolowe, karotenoidy oraz 

wykazujące działanie przeciwnowotworowe, glukozynolany. Spożywanie warzyw 

kapustowatych, ze względu na zawartość glukozynolanów i produktów ich rozpadu, 

odgrywających istotną rolę w metabolizmie komórek nowotworowych, może przyczyniać się 

do obniżenia ryzyka występowania niektórych nowotworów. Ich działanie polega m. in. na 
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zmianie aktywności enzymów biorących udział w dezaktywacji kancerogenów, tj. reduktazy 

glutationu i reduktazy chinonu. Glukozynolany w uszkodzonej tkance roślinnej ulegają 

rozkładowi pod wpływem enzymu mirozynazy (glukohydrolaza tioglukozydowa). Produktami 

rozpadu są m. in. tiocyjaniany, izotiocyjaniany, nitryle, indole oraz jony tiocyjanianowe [4, 5, 

6, 7]. Ukierunkowanie reakcji rozpadu zależy w dużej mierze od pH środowiska, w słabo 

kwaśnym środowisku charakterystycznym dla warzyw (pH>5) powstają głównie 

izotiocyjaniany. Warzywa kapustowate zawierają ponadto znaczne ilości witaminy C, selenu, 

flawonoidów, które mogą działać jako oddzielne, bądź uzupełniające się czynniki 

zabezpieczające przed kancerogenezą i mutacjami [8, 9].  

Jarmuż jest szczególnym warzywem wśród kapustowatych ze względu na wiele 

cennych związków w swoim składzie. Zawiera znaczne ilości wapnia (280 mg Ca/100g) o dużej 

przyswajalności, a także charakteryzuje się wysoką zawartością magnezu i potasu [10, 11]. 

Ponadto, jest najbogatszym ze wszystkich warzyw źródłem luteiny i β- karotenu, ich zawartość 

w świeżym jarmużu wynosi odpowiednio 30,4-52,6 i 28,4-43,8 μg/g [12, 13]. Wartość 

biologiczną jarmużu podnosi ponadto stosunkowo wysoka zawartość witamin, szczególnie 

witaminy C. Jarmuż zawiera także znaczne ilości kwercetyny i kampferolu, flawanoli, które 

wraz z obecnymi w tym surowcu karotenoidami, wpływają na wysoką aktywność 

przeciwutleniającą tego surowca [14, 15, 16]. Glukozynolany obecne w jarmużu w 

największych ilościach, to m.in. glukoiberyna, synigryna, glukorafanina i glukobrasycyna [5, 17, 

18]. Liczne przeprowadzone badania wskazują na antykancerogenne właściwości jarmużu [1, 

3, 19, 20]. Ponadto Lee-Kim i in. (2003) wykazali, że uzupełnianie diety w sok z jarmużu daje 

korzystny profil tłuszczów w organizmie, wpływając na poziom HDL-cholesterolu i aktywność 

peroksydazy glutationowej u mężczyzn z hiperlipidemią, zmniejszając tym samym ryzyko 

choroby wieńcowej [21]. Z kolei badania Chunga i in. (2002) dowiodły, że spożywanie jarmużu 

redukuje ilość powstawania N-nitrozodimetyloaminy, związku o charakterze kancerogennym, 

powstającego w organizmie ludzkim po spożyciu żywności zawierającej azotany i bogatej w 

związki aminowe [19].  

Połączenie zastosowania minimalnego przetwarzania i pakowania w atmosferze 

modyfikowanej jarmużu wydaje się najprostszą i najkorzystniejszą formą uzyskania produktu 

zachowującego wszelkie walory odżywcze i prozdrowotne, a jednocześnie zachęcającego 

konsumentów do jego nabycia. Taki sposób przetwarzania łączy świeżość produktu z wygodą 

użycia. Jednakże, aby otrzymać produkt o cechach sensorycznych niewiele zmienionych w 

stosunku do surowca konieczne jest ograniczenie stosowania intensywnej obróbki, w tym 

obróbki termicznej. Jednocześnie, dla uzyskania dobrej jakości produktu niezbędne jest, 

zahamowanie powodujących pogorszenie jakości procesów fizjologicznych, biochemicznych i 

mikrobiologicznych. W przypadku żywności minimalnie przetworzonej zastosowane operacje 

służące przedłużeniu trwałości powinny zapewnić jej bezpieczeństwo, przy zachowaniu 

wartości odżywczej i atrakcyjności sensorycznej [22, 23, 24]. 

Produkcja żywności o małym stopniu przetworzenia stała się możliwa dzięki rozwojowi 

nowych technik pakowania produktów spożywczych. Korzystne ze względu na bezpieczeństwo 

i wymagania konsumentów są metody pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP). Celem 
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pakowania w atmosferze modyfikowanej jest wytworzenie wewnątrz opakowania 

odpowiednio zrównoważonego składu gazowego, który pozwoli na możliwie największe 

obniżenie aktywności fizjologicznej produktu. Ponadto, poziom zawartości tlenu i ditlenku 

węgla w opakowaniu nie może negatywnie wpływać na produkt [25, 26]. Na skuteczność 

pakowania w modyfikowanej atmosferze wpływa wiele czynników: świeżość i stopień 

przetworzenia produktu, jego właściwości, w tym charakter metabolizmu i jakość 

mikrobiologiczna, odpowiedni skład mieszaniny gazów, barierowość materiału 

opakowaniowego i jego zależność od temperatury oraz intensywności oddychania produktu 

[22, 27, 28, 29]. W przypadku jarmużu o małym stopniu przetworzenia, istotną rolę odgrywają 

także charakterystyczne dla warzyw kapustnych siarkowe związki lotne, obecność których 

nastręcza trudności w doborze składu atmosfery i materiału opakowaniowego. Ponadto, 

rodzaj materiału opakowaniowego, poprzez wpływ na generowanie określonego składu 

gazowego wewnątrz opakowania, może mieć istotne znaczenie dla zachowania zawartych w 

surowcu związków biologicznie aktywnych. 

Prowadzonych jest wiele badań dotyczących doboru warunków pakowania w 

atmosferze modyfikowanej dla różnych warzyw i owoców o małym stopniu przetworzenia. 

Najczęściej proponowana jest atmosfera o obniżonym poziomie tlenu oraz podwyższonym 

poziomie ditlenku węgla w stosunku do powietrza [30, 31, 32]. Jedną z nowszych koncepcji 

jest użycie atmosfery o wysokim stężeniu tlenu [33]. Zastosowanie wysokotlenowej atmosfery 

modyfikowanej ( 70% O2) może zminimalizować bądź wykluczyć problem związany z 

ryzykiem wystąpienia warunków beztlenowych, hamować enzymatyczne zmiany barwy i 

ograniczać wzrostu mikroorganizmów [34, 35, 36, 37, 38]. 

Jakość mikrobiologiczna żywności minimalnie przetworzonej jest uzależniona od jej 

składu chemicznego, aktywności wody i składu otaczającej atmosfery. Gdy tkanka jest żywa, 

procesy oddechowe zmieniają poziom wszystkich tych czynników, a ich kinetyka decyduje o 

szybkości rozwoju drobnoustrojów, a tym samym o trwałości produktu [39]. Mikroorganizmy 

rozwijające się w minimalnie przetworzonych produktach to: mikrobiota mezofilna, bakterie 

kwasu mlekowego, bakterie z grupy coli, drożdże, pleśnie, mikrobiota pektynolityczna [29, 40]. 

Największą populację, po bakteriach kwasu mlekowego, stanowi mikrobiota mezofilna, 

jednakże liczba i rodzaj mikroorganizmów jest uzależniona od rodzaju produktu, warunków 

uprawy oraz warunków sanitarnych w czasie przetwarzania [41]. Głównym źródłem skażenia 

surowców roślinnych jest gleba, jednakże możliwe jest również zwiększenie skażenia w czasie 

transportu i przetwarzania, szczególnie kiedy surowiec ulega uszkodzeniu mechanicznemu 

[40].  

Przy produkcji żywności minimalnie przetworzonej przedłużanie trwałości odbywa się 

poprzez zastosowanie kilku łagodnych metod hamujących rozwój mikroorganizmów. Tego 

rodzaju technologia utrwalania kombinowanego, nazywana najczęściej „technologią płotków” 

polega na sumarycznym działaniu kilku czynników, np. pakowania w atmosferze 

modyfikowanej i przechowywania w warunkach chłodniczych, z których każdy oddzielnie nie 

jest w pełni skuteczny [42]. 



dr inż. Róża Biegańska-Marecik  Załącznik nr 2 
 

6 
 

Obecnie rynek produktów owocowo-warzywnych, w tym szczególnie o minimalnym 

stopniu przetworzenia jest jednym z dynamiczniej rozwijających się w przemyśle spożywczym. 

Rozwój dotyczy zarówno tworzenia nowych produktów, jak i modyfikacji technologii w 

kierunku pozyskania produktów o wysokiej jakości i zawartości związków biologicznie 

aktywnych. Aby skutecznie modyfikować technologię, potrzebna jest wiedza na temat wpływu 

stosowanych zabiegów oraz warunków pakowania i przechowywania na wszystkie aspekty 

jakości produktu: jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zmiany zawartości związków 

biologicznie aktywnych. Naruszenie struktury tkankowej surowców roślinnych podczas 

minimalnego przetwarzania oraz stosowanych zabiegów obróbki może powodować zarówno 

straty związków biologicznie aktywnych jak i ich syntezę. Prowadzonych jest niewiele badań 

dotyczących produktów minimalnie przetworzonych, szczególnie w aspekcie zawartości 

składników prozdrowotnych (biologicznie aktywnych). W literaturze brakuje danych na temat 

wpływu zabiegów stosowanych w technologii minimalnego przetwarzania, w tym zabiegów 

obróbki wstępnej oraz pakowania w atmosferze o wysokiej zawartości tlenu na jakość 

mikrobiologiczną i zawartość związków biologicznie aktywnych w produkcie.  

 

Cel badań i hipotezy badawcze 

Celem pracy było zbadanie wpływu zabiegów procesu technologicznego oraz 

warunków pakowania i przechowywania w atmosferze modyfikowanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem atmosfery wysokotlenowej, na jakość sensoryczną, mikrobiologiczną oraz 

zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w jarmużu o małym stopniu 

przetworzenia. 

Realizację celu przeprowadzono w oparciu o następujące hipotezy badawcze: 

- dobór zabiegów minimalnego przetwarzania jarmużu poprzez traktowanie 

mieszaniną kwasów organicznych oraz pakowanie w atmosferze modyfikowanej, 

przy właściwym doborze rodzaju materiału opakowaniowego pozwoli na uzyskanie 

produktu wysokiej jakości, który może być przechowywany przez 12 dni w 

warunkach chłodniczych;  

- zastosowanie obróbki surowca roztworem kwasów organicznych w połączeniu z 

zapakowaniem w atmosferze modyfikowanej o wysokiej zawartości tlenu umożliwi 

uzyskanie porównywalnej lub lepszej jakości mikrobiologicznej produktu w czasie 

przechowywania, w odniesieniu do prób poddanych obróbce roztworem 

podchlorynu sodowego lub wodą;  

- istnieje możliwość wskazania warunków minimalnego przetwarzania, w tym składu 

atmosfery modyfikowanej i rodzaju materiału opakowaniowego, umożliwiających 

ograniczenie strat związków biologicznie aktywnych: związków fenolowych, 

glukozynolanów, karotenoidów, witaminy C oraz zachowanie wysokiej aktywności 

przeciwutleniającej warzyw; 
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- zastosowane warunki procesu minimalnego przetwarzania oraz pakowania w 

atmosferze modyfikowanej z zastosowaniem właściwych materiałów 

opakowaniowych, w tym poddanych mikroperforacji, determinują zmiany profilu 

siarkowych związków lotnych jarmużu o małym stopniu przetworzenia. 

 

 Weryfikację przedstawionych hipotez oparto o aktualne metody badawcze i 

analityczne umożliwiające m.in.: pakowanie z wykorzystaniem różnych opakowań i składów 

atmosfery, śledzenie zmian stężenia gazów wchodzących w skład atmosfery wewnątrz 

opakowania w czasie przechowywania w warunkach chłodniczych, ocenę stopnia skażenia 

mikrobiologicznego surowca, a także analizę związków biologicznie aktywnych. Zebrane 

wyniki poddano wnikliwej analizie statystycznej określającej wpływ badanych czynników na 

wyróżniki jakości oraz wskazującej korelacje pomiędzy parametrami. Uzyskane wyniki badań 

odniesiono do aktualnego stanu wiedzy.  

Założenia badawcze realizowano w trzech etapach: 

1. ETAP I. Określenie wpływu składu atmosfery modyfikowanej, rodzaju materiału 

opakowaniowego oraz jego mikroperforacji na jakość sensoryczną i cechy fizykochemiczne 

jarmużu o małym stopniu przetworzenia, w czasie przechowywania przez 12 dni w 

temperaturze chłodniczej (4°C). 

2. ETAP II. Określenie wpływu zabiegów obróbki wstępnej, składu atmosfery modyfikowanej 

oraz rodzaju materiału opakowaniowego na jakość mikrobiologiczną jarmużu o małym 

stopniu przetworzenia. 

3. ETAP III. Określenie wpływu minimalnego przetwarzania i pakowania w atmosferze 

modyfikowanej na zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych, siarkowych 

związków lotnych oraz na aktywność przeciwutleniającą jarmużu. 

 

W pierwszym etapie badań określano wpływ składu atmosfery modyfikowanej, 

rodzaju materiału opakowaniowego oraz jego mikroperforacji na jakość sensoryczną i cechy 

fizykochemiczne jarmużu o małym stopniu przetworzenia. 

 W badaniach wykorzystywano liście jarmużu zielonego odmiany Reflex F1 oraz 

czerwonego odmiany Redbor F1, które podano myciu pod bieżąca wodą, rozdrobnieniu na 

mniejsze fragmenty oraz płukaniu w roztworze kwasów askorbinowego (5 g/L) i cytrynowego 

(5 g/L). Do pakowania jarmużu zastosowano atmosferę modyfikowaną o różnym stężeniu 

tlenu (2, 10, 20, 30, 55, 80, 95%) oraz ditlenku węgla (2, 5, 10, 20, 25%). Podane procentowe 

udziały tlenu i ditlenku węgla zestawiano w różnych kombinacjach, azot stanowił dopełnienie 

do 100%, jako próbę kontrolną zastosowano pakowanie w powietrzu. W badaniach 

wykorzystano folie opakowaniowe o różnej przepuszczalności dla gazów: 1,5; 3,5; 35; 2500; 

3000 cm3/m2/24h*atm (przepuszczalność jako wartość liczbowa podana dla tlenu w cm3 

tlenu/m2 opakowania/24 h przy ciśnieniu atmosferycznym, RH 85%). Produkt (50 g) pakowano 

stosując tacki polipropylenowe (PP) o przepuszczalności tlenu 7-8 cm3/m2/24h*atm, 
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zamykane od góry folią. Ponadto w przypadku wybranych folii zastosowano mikroperforację: 

333 lub 666 otworów o średnicy 70 µm/m2 folii.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że próby jarmużu poddane 

minimalnemu przetworzeniu, polegającemu na myciu w bieżącej wodzie oraz płukaniu w 

roztworze kwasów organicznych, charakteryzowały się wysoką jakością sensoryczną. Dla 

utrzymania dobrej jakości w czasie przechowywania produktu istotne znaczenie miały 

zarówno zastosowane materiały opakowaniowe, jak i skład atmosfery modyfikowanej. 

Istotnie najwyższą jakość sensoryczną uzyskano stosując folię opakowaniową My Films 

Standard o wysokiej przepuszczalności tlenu (3000 cm3/m2/24h*atm), nieznacznie gorszą 

jakością charakteryzowały się próby zapakowane z zastosowaniem folii Opalen HB 55 AF 

OPA/PE o niskiej przepuszczalności tlenu (35 cm3/m2/24h*atm) poddanej mikroperforacji (333 

otwory/m2 folii). Stwierdzono, że zmiany zawartości gazów w opakowaniu w czasie 

przechowywania istotnie wpływały na cechy jakościowe produktu, były kluczowe dla 

uzyskania wysokiej jakości sensorycznej oraz determinowały właściwości fizykochemiczne. 

Użycie materiału opakowaniowego o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm oraz 

atmosfery wysokotlenowej o składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2), umożliwiło uzyskanie 

najlepszej jakości sensorycznej jarmużu w czasie 12 dni przechowywania. W próbach 

zapakowanych w tych warunkach odnotowano istotne zahamowanie aktywności fizjologicznej 

produktu.  

W przypadku zastosowania atmosfery niskotlenowej o składzie 10/10/80 

(%O2/%CO2/%N2), dla uzyskania dobrej jakości produktu konieczne było zwiększenie 

przepuszczalności materiału opakowaniowego poprzez zastosowanie mikroperforacji. Przy 

niskiej przepuszczalności opakowania dla gazów i zastosowaniu atmosfery niskotlenowej, 

wewnątrz opakowania wytwarzały się warunki beztlenowe, powodujące pogorszenie cech 

sensorycznych i zepsucie produktu. Ponadto brak możliwości migracji ditlenku węgla, 

powodował nadmierne jego nagromadzenie w opakowaniu. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że zawartość ditlenku węgla powyżej 25% skutkuje w przypadku jarmużu 

pogorszeniem jakości sensorycznej. Wrażliwość na wysokie stężenia ditlenku węgla jest w 

dużym stopniu cechą gatunkową, jednakże istotne znaczenie ma również sposób obróbki 

wstępnej surowca oraz stopień jego rozdrobnienia. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że zastosowanie mikroperforacji materiału opakowaniowego o niskiej 

przepuszczalności tlenu może istotnie poprawiać jakość sensoryczną jarmużu, w porównaniu 

do zastosowania litych materiałów opakowaniowych. Taki sposób pakowania był korzystny 

szczególnie przy zastosowaniu folii o przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm poddanej 

mikroperforacji (333 otwory/m2 folii) oraz atmosfery niskotlenowej o składzie 10/10/80 

(%O2/%CO2/%N2). Na podstawie analizy zawartości gazów w opakowaniach, przy 

zastosowaniu różnych składów atmosfery modyfikowanej stwierdzono, że gradient dyfuzji 

tlenu i ditlenku węgla przez folię poddaną mikroperforacji zależał zarówno od wielkości 

mikroperforacji, jak i od początkowego stężenia gazów w opakowaniu. W przypadku prób 

zapakowanych w atmosferze niskotlenowej stężenie ditlenku węgla istotnie zmniejszało się w 

czasie przechowywania, osiągając po 12 dniach wartości w zakresie 1 - 5%, natomiast 
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zawartość tlenu od 3 do 12 dnia przechowywania utrzymywała się na poziomie 16%. W 

próbach zapakowanych w atmosferze powietrza odnotowano początkowo istotny (p≤0,05) 

wzrost zawartości ditlenku węgla, spowodowany najprawdopodobniej wzmożonymi, na 

skutek stresu, procesami oddechowymi, a następnie, po 6 dniach przechowywania, jego 

spadek. 

W przypadku zastosowania atmosfery wysokotlenowej (80% O2) dobór materiału 

opakowaniowego wydaje się prostszy, niż w przypadku tradycyjnej atmosfery niskotlenowej, 

ze względu na brak zagrożenia powstania warunków beztlenowych w opakowaniu. Jednakże 

w tym przypadku wykluczało to możliwość zastosowania folii o niskiej przepuszczalności dla 

gazów, ze względu na wzrost stężenia ditlenku węgla w opakowaniu powyżej 25%, co 

niekorzystnie wpływało na jakość jarmużu. Zastosowanie opakowania o wysokiej 

przepuszczalności dla gazów (3000 cm3/m2/24h*atm) eliminowało problem nadmiernego 

nagromadzenia w opakowaniu ditlenku węgla oraz pozwalało na dłuższe utrzymanie wysokiej 

jakości sensorycznej produktu.  

Szeroki zakres zbadanych warunków pakowania jarmużu umożliwił wytypowanie 

zarówno niskotlenowej, jak i wysokotlenowej atmosfery gwarantującej dobrą jakość 

sensoryczną i utrzymanie właściwego składu gazów wewnątrz opakowania, w celu 

porównania ich wpływu na inne aspekty jakości jarmużu o małym stopniu przetworzenia. 

Wybrane warunki pakowania zastosowano w pozostałych etapach badań, uzupełniając je w 

niektórych doświadczeniach o inne warianty pakowania, zakładając wprowadzenie większej 

zmienności w uzyskanych wynikach oraz szerszy pogląd na wpływ atmosfery o różnym składzie 

na jakość mikrobiologiczną i zmiany zawartości związków bioaktywnych. Ponadto wiedza 

dotycząca zmian zawartości tlenu i ditlenku węgla w czasie przechowywania prób, będąca 

rezultatem tej części badań, jest bardzo istotna dla wyjaśnienia przebiegu, zarówno zmian 

jakości mikrobiologicznej, jak i zmian zawartości związków bioaktywnych. 

 

 Badania przeprowadzone w drugim etapie miały na celu określenie wpływu zabiegów 

obróbki wstępnej, składu atmosfery modyfikowanej oraz rodzaju materiału opakowaniowego 

na jakość mikrobiologiczną jarmużu o małym stopniu przetworzenia. 

W badaniach mikrobiologicznych, liście jarmużu poddano trzem rodzajom obróbki 

wstępnej po wcześniejszym jego umyciu pod bieżącą zimną wodą, tj.: płukaniu w roztworze 

kwasów askorbinowego (5 g/L) i cytrynowego (5 g/L), płukaniu w wodzie chlorowanej (100 

ppm Cl¯) oraz płukaniu w wodzie (próba kontrolna). Płukanie w roztworze chloru wykonano w 

celu porównania jakości mikrobiologicznej z jakością prób poddanych obróbce w roztworze 

mieszaniny kwasów, przyjętej jako kluczowej we wszystkich badaniach.  

Na podstawie badań mikrobiologicznych stwierdzono, że dominującą mikrobiotę 

jarmużu niepoddanego obróbce wstępnej stanowiły bakterie z rodzaju Pseudomonas (3,75 – 

5,38 log jtk/g), bakterie mezofile i psychrofilne (3,57 i 2,23 log jtk/g), drożdże psychrofilne 

(3,00 log jtk/g) oraz bakterie fermentacji mlekowej (2,33 log jtk/g). W badanym surowcu 

zaobserwowano obecność bakterii z grupy coli typu ogólnego (1,60 log jtk/g). W próbach 

kontrolnych (jarmuż myty oraz płukany w wodzie) dominującą mikrobiotę stanowiły bakterie 
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mezofilne i psychrofilne (odpowiednio 3,28 i 3,93 log jtk/g), bakterie z rodzaju Pseudomonas 

(3,18 log jtk/g), tlenowe bakterie przetrwalnikujące (3,28 log jtk/) oraz pleśnie i drożdże 

psychrofilne (odpowiednio 2,30 i 3,15 log jtk/g). 

Zastosowanie obróbki zarówno roztworem kwasów askorbinowego (5 g/L) i 

cytrynowego (5 g/L) jak i wodą chlorowaną (100 ppm Cl¯) spowodowało istotny spadek liczby 

większości badanych grup mikroorganizmów w odniesieniu do próby kontrolnej. Istotne 

obniżenie liczebności mikroorganizmów odnotowano dla bakterii mezofilnych, bakterii z grupy 

coli typu ogólnego, tlenowych bakterii przetrwalnikujących, drożdży psychrofilnych. Ponadto 

w próbach nie odnotowano obecności bakterii fermentacji mlekowej, pleśni mezofilnych, 

pleśni psychrofilnych oraz drożdży mezofilnych.  

Zapakowanie w atmosferze powierza jarmużu poddanego obróbce w roztworze 

kwasów powodowało istotny wzrost skażenia produktu w czasie 12-dniowego 

przechowywania, natomiast zastosowanie przechowywania w atmosfery modyfikowanej 

istotnie poprawiło jego jakość mikrobiologiczną. Połączenie obróbki roztworem kwasów oraz 

przechowywania w wysokotlenowej atmosferze modyfikowanej o składzie 80/10/10 

(%O2/%CO2/N2) przy wykorzystaniu folii opakowaniowej My Films Standard o 

przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm spowodowało istotne zmniejszenie 

liczebności większości badanych grup mikroorganizmów. W przypadku ogólnej liczby bakterii 

mezofilnych i psychrofilnych, bakterii z rodzaju Pseudomonas, bakterii z grupy coli oraz pleśni 

psychrofilnych odnotowano istotne zmniejszenie liczebności o dwa cykle logarytmiczne. Nie 

odnotowano obecności bakterii fermentacji mlekowej oraz tlenowych bakterii 

przetrwalnikujących. Efektu takiego nie uzyskano w przypadku jarmużu poddanego obróbce 

w wodzie chlorowanej. Próby poddane obróbce w wodzie chlorowanej, zapakowane w 

wysokotlenowej atmosferze modyfikowanej wykazywały istotnie większe skażenie w 

odniesieniu do prób zapakowanych w atmosferze powietrza. Biorąc pod uwagę wpływ obu 

czynników, tj. rodzaju obróbki oraz składu atmosfery zastosowanej do przechowywania, 

obróbka roztworem chloru i zapakowanie w atmosferze powietrza dało efekt zbliżony, lub 

nieznacznie gorszy od zastosowania płukania w roztworze kwasów i pakowania w atmosferze 

modyfikowanej o składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2) przy zastosowaniu folii opakowaniowej 

My Films Standard o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24 h*atm.  

Zastosowanie do pakowania jarmużu folii opakowaniowej o niskiej przepuszczalności 

tlenu (Opalen HB 55 AF OPA/PE o przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm), niezależnie 

od mikroperforacji, spowodowało znaczący wzrost skażenia mikrobiologicznego jarmużu w 

porównaniu do prób zapakowanych z zastosowaniem folii o wysokiej przepuszczalności tlenu. 

Efekt wzrostu skażenia odnotowano w przypadku wszystkich zastosowanych składów 

atmosfery modyfikowanej. Spośród badanych warunków pakowania  z wykorzystaniem folii 

Opalen HB 55 AF OPA/PE o przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm, jedynie 

przechowywanie w atmosferze o składzie 10/10/80 (%O2/%CO2/%N2) przy zastosowaniu 

mikroperforacji materiału opakowaniowego pozwala na uzyskanie zadawalającej jakości 

mikrobiologicznej produktu, jednakże w takich warunkach poziom skażenia był istotnie 

(p<0,05) wyższy w porównaniu do prób zapakowanych z zastosowaniem folii opakowaniowej 
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o wysokiej przepuszczalności tlenu (3000 cm3/m2/24h*atm) oraz atmosfery modyfikowanej o 

składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2). Jest to najprawdopodobniej związane z krótkim okresem 

utrzymania wewnątrz opakowania atmosfery modyfikowanej. Zastosowanie mikroperforacji 

materiału opakowaniowego powodowało utrzymanie wewnątrz opakowania wprowadzonej 

atmosfery jedynie przez 3-4 dni przechowywania, a następnie poziom tlenu oraz ditlenku 

węgla utrzymywał się na poziomie zbliżonym do zawartości w powietrzu. 

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że zapakowanie prób w atmosferze 

wysokotlenowej, przy zastosowaniu materiału opakowaniowego o niskiej przepuszczalności 

dla gazów, niezależne od zastosowania mikroperforacji, nie pozwalają na uzyskanie produktu 

przechowywanego przez 12 dni w temperaturze 4°C o zadawalającej jakości 

mikrobiologicznej, w wielu przypadkach powodując wzrost liczby bakterii psychrofilnych oraz 

bakterii z rodzaju Pseudomonas do poziomu ~107 jtk/g, natomiast bakterii z grupy coli oraz 

drożdży psychrofilnych do ~106 jtk/g.  

Podsumowując badania mikrobiologiczne stwierdzono, że najlepszą jakością 

mikrobiologiczną, w trakcie 12-dniowego okresu przechowywania w warunkach chłodniczych, 

charakteryzował się jarmuż poddany obróbce wstępnej polegającej na traktowaniu surowca 

roztworem kwasów askorbinowego (5 g/L) i cytrynowego (5 g/L) (w porównaniu do obróbki 

wodą oraz wodą chlorowaną 100 ppm Cl¯) przechowywany w atmosferze wysokotlenowej o 

składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2) z wykorzystaniem do pakowania folii poliolefinowej My 

Films Standard o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm. 

 Trzeci etap badań dotyczył określenia wpływu minimalnego przetwarzania i 

pakowania w atmosferze modyfikowanej na zmiany zawartości związków biologicznie 

aktywnych, siarkowych związków lotnych oraz na aktywność przeciwutleniającą jarmużu. 

Dominującą grupą związków fenolowych w jarmużu zielonym odmiany Reflex były 

flawonoidy, stanowiące 67-69% ogółu badanych związków, z większą zawartością kemferolu 

(37-39%) w porównaniu do kwercetyny (30%). Udział kwasów fenolowych w ogólnej 

zawartości związków fenolowych wynosił 31-33%, w tym kwas ferulowy stanowił 15-19%, 

pozostałe zidentyfikowane kwasy to: p-kumarowy, kawowy i synapinowy. Profil związków 

fenolowych w jarmużu czerwonym odmiany Redbor różnił się istotnie w porównaniu do 

jarmużu zielonego. Flawonoidy stanowiły 39% ogółu związków fenolowych, kwasy fenolowe 

36% oraz występowały antocyjany stanowiące 24% ogółu związków fenolowych. Wśród 

flawonoidów, podobnie jak w przypadku jarmużu zielonego, większy udział stanowił kemferol, 

wśród kwasów fenolowych dominującym związkiem był kwas ferulowy. Aktywność 

przeciwutleniająca jarmużu zielonego oznaczana metodą z kationorodnikiem ABTS+ wynosiła 

od 22-24 μmol Trolox/g surowca, natomiast jarmużu czerwonego 32,8 μmol Trolox/g surowca. 

W przypadku zastosowania do oznaczeń metody z odczynnikiem FRAP odpowiednio 16,7 i 33,8 

μmol FeII+/g. 

W przeprowadzonych badaniach odnotowano istotny wpływ zarówno rodzaju 

materiału opakowaniowego jak i składu zastosowanej atmosfery na zawartość związków 

fenolowych w jarmużu o małym stopniu przetworzenia. W przypadku jarmużu zielonego dla 

obu zastosowanych folii opakowaniowych (przepuszczalność tlenu 35 oraz 3000 
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cm3/m2/24h*atm) odnotowano korzystny wpływ przechowywania w atmosferze 

modyfikowanej, w porównaniu do powietrza. We wszystkich próbach jarmużu zielonego 

zapakowanych w atmosferze modyfikowanej, zarówno z 10% jak i 80%, początkową 

zawartością tlenu, odnotowano istotny wzrost zawartości związków fenolowych w czasie 12 

dni przechowywania. Ponadto wykazano istotnie (p≤0.05) większy wzrost zawartości kwasów 

fenolowych w stosunku do flawonoidów. Zależnie od składu atmosfery i rodzaju folii 

opakowaniowej wzrost zawartości kwasów fenolowych po 12 dniach wynosił od 6 do 116%. 

Największy wzrost odnotowano dla prób zapakowanych w atmosferze wysokotlenowej, 

wynosił on od 85 do 116%, zależnie od rodzaju materiału opakowaniowego. 

Zastosowanie atmosfery wysokotlenowej (80% O2/10% CO2) do przechowywania 

jarmużu zielonego o małym stopniu przetworzenia spowodowało istotnie (p<0,05) wyższą 

akumulację związków fenolowych po 12 dniach przechowywania w porównaniu do atmosfery 

niskotlenowej oraz prób przechowywanych w powietrzu. Wykazano istotną statystycznie 

(p<0,05) wysoką korelację pomiędzy zawartością związków fenolowych oznaczanych metodą 

HPLC a aktywnością przeciwutleniającą produktu minimalnie przetworzonego w czasie 

przechowywania. Dominujące związki fenolowe jarmużu minimalnie przetworzonego 

zielonego stanowiły kemferol, kwercetyna oraz kwas ferulowy, natomiast w jarmużu 

czerwonym w znacznej ilości występowały ponadto antocyjany.  

W większości analizowanych prób w czasie przechowywania, niezależnie od warunków 

pakowania po 3 dniach odnotowano spadek zawartości związków fenolowych, a następnie ich 

wzrost do 12 dnia. Może to wskazywać na istotny wpływ technologii minimalnego 

przetwarzania, w tym również składu zastosowanej atmosfery modyfikowanej na metabolizm 

tkanki jarmużu, zmieniony pod wpływem stresu. Zabiegi te skutkowały syntezą de novo 

związków fenolowych. Ponadto stopień rozdrobnienia tkanki był niewielki, co nie 

powodowało intensyfikacji procesów enzymatycznych, mogących powodować istotne starty 

związków fenolowych. Mniej sprzyjające warunki syntezy związków fenolowych odnotowano 

w przypadku zastosowania atmosfery o składzie 10/10/80 (%O2/%CO2/%N2) w porównaniu do 

atmosfery wysokotlenowej, szczególnie w przypadku braku mikroperforacji materiału 

opakowaniowego. W takich warunkach w czasie przechowywania następowało obniżenie 

stężenia tlenu w opakowaniu do wartości zbliżonych do zera oraz znaczny wzrost zawartości 

ditlenku węgla. 

Zawartość glukozynolanów ogółem, w jarmużu stosowanym do badań, wynosiła od ok. 

70 do 120 mg/100 g w jarmużu zielonym odmiany Reflex oraz od 85 do 135 mg/100 g w 

jarmużu czerwonym odmiany Redbor. W badanych próbach glukozynolany alifatyczne 

stanowiły większość całkowitej zawartości glukozynolanów, ich zawartość stanowiła 54-63% 

w przypadku jarmużu zielonego oraz 66% w przypadku jarmużu czerwonego. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wnioskowano, że na retencję glukozynolanów najkorzystniej 

wpływało przechowywanie jarmużu minimalnie przetworzonego w atmosferze niskotlenowej 

o składzie 10/10/80 (%O2/%CO2/%N2) zarówno z zastosowaniem folii opakowaniowej o 

przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm poddanej mikroperforacji, jak i folii o 

przepuszczalności 3000 cm3/m2/24h*atm. W próbach pakowanych w tych warunkach nie 
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odnotowano strat ogólnej zawartości glukozynolanów w czasie 12 dni przechowywania w 

warunkach chłodniczych. Wskazuje to na pozytywny wpływ obniżonego poziomu tlenu oraz 

stężenia ditlenku węgla na poziomie 10% na zachowanie glukozynolanów w jarmużu. 

Zastosowanie atmosfery wysokotlenowej o 80% zawartości tlenu jest czynnikiem 

generującym warunki stresowe dla tkanki jarmużu, co skutkuje większym zapotrzebowaniem 

tkanki na energię i szybszym utlenianiem substratów w procesach oddechowych. Zmiany te 

prowadzą często do większego uszkodzenia struktury tkankowej i mogą być przyczyną strat 

glukozynolanów zapakowanych w takich warunkach.  

Wykazano, że sam proces minimalnego przetwarzania, polegający na myciu, 

częściowym rozdrabnianiu oraz zastosowaniu obróbki wstępnej roztworem kwasów 

organicznych  powoduje niewielkie straty glukozynolanów, wynoszące do 10%. W przypadku 

przechowywania w atmosferze wysokotlenowej spadek zawartości odnotowano w przypadku 

glukoiberyny, progoitryny, synigryny i glukonapiny oraz w przypadku wszystkich 

glukozynolanów indolowych. Przy czym, zarówno w procesie minimalnego przetwarzania, jak 

i w czasie przechowywania zapakowanych prób jarmużu glukozynoalny indolowe, w tym 

glukobrasycyna, wykazywały większą stabilność niż glukozynoalny alifatyczne. W przypadku 

prób zapakowanych w atmosferze wysokotlenowej największe istotne spadki zawartości 

stwierdzono dla glukoiberyny i synigryny, wynosiły one odpowiednio 27 i 30%. 

W przeprowadzonych badaniach zawartość karotenoidów ogółem w jarmużu świeżym 

zbieranym w dwóch kolejnych latach, wynosiła odpowiednio 16,7 mg oraz 23,00 mg/100g 

surowca. W pierwszym roku badań dominującym związkiem była luteina (59% ogółu 

karotenoidów), β-karoten stanowił 38%, neoksantyna i wiolaksantyna łącznie 3,4%. W drugim 

roku badań udział poszczególnych karotenoidów wynosił 47, 35 oraz 18%, odpowiednio dla 

luteiny, sumy neoksantny i wiolaksantyny oraz β-karotenu. 

Stwierdzono brak istotnego wpływu składu atmosfery zastosowanej do 

przechowywania na zachowanie zawartości karotenoidów w jarmużu, istotny wpływ miał 

natomiast rodzaj zastosowanego materiału opakowaniowego. We wszystkich analizowanych 

próbach odnotowano istotne straty karotenoidów w czasie przechowywania na poziomie od 

10 do 52%, przy czym największe odnotowano dla prób zapakowanych z użyciem folii My Films 

Standard o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm. Zastosowanie materiału 

opakowaniowego Opalen HB 55 AF OPA/PE o przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm z 

mikroperforacją powodowało istotnie wyższą retencję karotenoidów w próbach jarmużu, 

niezależnie od zastosowanej atmosfery przechowywania, straty w tym przypadku wynosiły 10-

13%. Badania nad zmianami karotenoidów w minimalnie przetworzonym jarmużu 

zapakowanym i przechowywanym w atmosferze modyfikowanej wskazały na znacznie większą 

labilność β-karotenu w porównaniu do pozostałych karotenoidów. We wszystkich 

przeprowadzonych doświadczeniach jego straty były istotnie wyższe od luteiny, wiolaksantyny 

i neoksantyny. W przypadku zastosowania folii opakowaniowej o przepuszczalności tlenu 3000 

cm3/m2/24h*atm spadek zawartości karotenoidów wynikał głównie z obniżenia zawartości β- 

karotenu (około 60%). 



dr inż. Róża Biegańska-Marecik  Załącznik nr 2 
 

14 
 

Jarmuż o małym stopniu przetworzenia jest dobrym źródłem kwasu askorbinowego, 

zawartość w próbach po 1 dniu przechowywania wynosiła od 79 do 112 mg/100 g, co wynikało 

z wysokiej zawartości w surowcu oraz obróbki wstępnej roztworem zawierającym kwas 

askorbinowy. We wszystkich próbach jarmużu o małym stopniu przetworzenia, niezależnie od 

warunków pakowania, odnotowano istotny spadek (p<0,05) zawartości kwasu askorbinowego 

w czasie 12 dni przechowywania. Badania wskazują na większą stabilność kwasu 

askorbinowego przy zastosowaniu do przechowywania atmosfery niskotlenowej niezależnie 

od przepuszczalności zastosowanego opakowania. Straty kwasu askorbinowego w próbach 

zapakowanych w atmosferze o składzie 10/10/80 (%O2/% CO2/% N2) wynosiły ok. 16%. 

Zastosowanie atmosfery wysokotlenowej (80/10/10; %O2/%CO2/% N2) i folii opakowaniowej 

o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm skutkowało większymi stratami kwasu 

askorbinowego w czasie przechowywania, wynoszących 34%. Największe  straty, wynoszące 

46%, odnotowano w próbach zapakowanych w atmosferze wysokotlenowej przy 

zastosowaniu  folii o niskiej przepuszczalności tlenu (35 cm3/m2/24h*atm) poddanej 

mikroperforacji. W przypadku zapakowania jarmużu w powietrzu oraz atmosferze 

niskotlenowej nie odnotowano istotnego wpływu rodzaju materiału opakowaniowego na 

badany wyróżnik.  

Analiza chromatograficzna (GC-MS) związków zapachowych w opakowaniach z 

jarmużem wykazała obecność jedynie dwóch związków z grupy związków siarkowych: 

disiarczku dimetylu i izotiocyjanianu allilu. Disiarczek dimetylu był obecny w dwóch próbach 

zapakowanych z zastosowaniem folii o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm: 

zapakowanej w powietrzu oraz w atmosferze o składzie 10/10/80 (%O2/%CO2/%N2). W obu 

tych próbach odnotowano jego obecność po 9 i 12 dniu przechowywania, gdy zmiany zapachu 

były w nich bardzo wyczuwalne i powodowały obniżenie not oceny sensorycznej przyznanych 

za ten wyróżnik. Izotiocyjanian allilu pojawił się jedynie w jednej próbie: zapakowanej w 

atmosferze o składzie: 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2) z zastosowaniem folii o przepuszczalności 

tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm po 9 i 12 dniach przechowywania. Próba ta charakteryzowała się 

bardzo dobrą jakością sensoryczną przez cały okres przechowywania. Zmiany zapachu 

odnotowywane w tej próbie oceniane były pozytywnie i nie skutkowały obniżaniem not oceny 

sensorycznej tego wyróżnika jakości.  

W próbach zapakowanych z zastosowaniem folii opakowaniowej o przepuszczalności 

tlenu 35 cm3/m2/24h*atm z mikroperforacją po 1 dniu przechowywania odnotowano 

obecność jedynie dwóch związków z grupy estrów (kwas oktanowy - ester 4-metylowy - 

etylowy; kwas propanowy - ester 2-metylowy-etylowy) oraz jak w większości prób, toluenu. 

Po 12 dniach przechowywania tych prób nie odnotowano obecności żadnych związków z 

omawianej grupy. Zastosowanie mikroperforacji materiału opakowaniowego ograniczało 

nagromadzenie związków zapachowych w opakowaniu. Zapach tych prób w ocenie 

sensorycznej uzyskał wysokie noty. Prawdopodobnie wynikało to głównie z braku zapachu 

obcego lub nieprzyjemnego.  
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Podsumowanie 

 

Minimalnie przetworzone produkty są dostępne od wielu lat, jednakże ogromna 

ekspansja ich różnorodności i ilości nastąpiła w ostatniej dekadzie. Obecnie rynek produktów 

owocowo-warzywnych o minimalnym stopniu przetworzenia jest jednym z dynamiczniej 

rozwijających się w przemyśle spożywczym. W celu uzyskania dobrej jakości produktu o małym 

stopniu przetworzenia konieczne jest ograniczenie zarówno zmian cech sensorycznych i 

rozwoju mikroorganizmów, jak i wynikających z zachowania żywej tkanki procesów 

fizjologicznych i biochemicznych. Stosowane są w tym celu łagodne nietermiczne metody 

przedłużania trwałości, często konieczne jest zastosowanie kombinacji kilku metod 

jednocześnie, w celu działania na różne aspekty jakości produktu. 

Przeprowadzone badania posiadają wartość zarówno poznawczą, jak i aplikacyjną. 

Zastosowanie do obróbki jarmużu roztworów kwasów organicznych: askorbinowego i 

cytrynowego, pozwoliło na uzyskanie produktu o wysokiej jakości sensorycznej, ponadto 

zastosowana obróbka korzystnie wpływała na właściwości fizykochemiczne produktu. 

Połączenie traktowania roztworem kwasów oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej 

przy zastosowaniu odpowiednich materiałów opakowaniowych umożliwiło  utrzymanie 

wysokiej jakości produktu przez 12 dni w temperaturze 4°C. Szczególnie cennym aspektem 

badań jest wskazanie atmosfery wysokotlenowej o 80% zawartości tlenu, przy 10% zawartości 

ditlenku węgla, jako korzystnie wpływającej na najważniejsze aspekty jakości badanego 

produktu, szczególnie przy zastosowaniu folii opakowaniowych o wysokiej przepuszczalności 

tlenu (3000 cm3/m2/24h*atm). Jednym z istotnych aspektów wysokiej jakości produktu 

odnotowanych w przypadku zastosowanych warunków pakowania było spowolnienie 

procesów fizjologicznych tkanki. Wyniki badań wskazują na możliwość przeniesienia 

wypracowanych rozwiązań dla innych minimalnie przetworzonych warzyw liściastych o 

niewielkim stopniu rozdrobnienia.  

W badaniach wykazano, że istotnym aspektem jakości w przypadku minimalnie 

przetworzonych produktów oddychających, zachowujących żywą tkankę, są zmiany 

zawartości tlenu i ditlenku węgla w opakowaniu. Stanowią kluczowy aspekt umożliwiający 

pełną charakterystykę przemian zachodzących w produkcie w czasie przechowywania, 

ponadto wpływają na cechy sensoryczne produktu. Zmiany te są warunkowane szeregiem 

czynników związanych zarówno z samym surowcem i formą produktu z niego otrzymanego, 

jak i z rodzajem materiału opakowaniowego. Zastosowanie do pakowania jarmużu folii 

barierowej (przepuszczalność tlenu 35 cm3/m2/24h*atm) skutkowało wytworzeniem 

warunków beztlenowych wewnątrz opakowania w przypadku zastosowania tradycyjnej 

atmosfery niskotlenowej (10% O2) oraz nadmiernym nagromadzeniem ditlenku węgla, 

zarówno w przypadku niskotlenowej, jak i wysokotlenowej atmosfery modyfikowanej. 

Interesującym aspektem badań jest określenie wpływu mikroperforacji materiałów 

opakowaniowych  na jakość jarmużu. Wykazano, że zastosowanie mikroperforacji, szczególnie 

barierowych materiałów opakowaniowych istotnie poprawia jakość jarmużu, poprzez 

zwiększenie ich przepuszczalności dla tlenu i ditlenku węgla a gradient ich dyfuzji przez folię 
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poddaną mikroperforacji zależy zarówno od wielkości mikroperforacji, jak i od początkowego 

stężenia gazów w opakowaniu. 

Nadrzędnym aspektem kształtującym jakość minimalnie przetworzonych produktów jest 

jakość mikrobiologiczna, biorąc pod uwagę ograniczenie zastosowania konwencjonalnych 

technik utrwalania tego typu produktów. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że 

jakość mikrobiologiczna jarmużu minimalnie przetworzonego była uwarunkowana zarówno 

przez początkowe skażenie surowca, rodzaj obróbki wstępnej, jak i zastosowane warunki 

pakowania. 

Badania wykazały, że zastosowanie obróbki wstępnej roztworami kwasów organicznych 

jest skuteczną alternatywą dla obróbki podchlorynem sodowym. Obie obróbki wykazywały 

efekt dezynfekcyjny,  ponadto obróbka roztworem kwasów korzystnie wpływała na jakość 

sensoryczną minimalnie przetworzonego produktu. W przemyśle spożywczym roztwór 

podchlorynu sodowego (NaClO), dysocjujący w wodzie do kwasu podchlorawego, jest często 

stosowanym związkiem dezynfekującym. Jednakże, obecnie ogranicza się jego wykorzystanie 

do bezpośredniej obróbki żywności, w tym szczególnie warzyw i owoców minimalnie 

przetworzonych, ze względu na możliwość powstania produktów niepełnego utleniania 

składników żywności i wytwarzania szkodliwych produktów ubocznych,.  m.in. chloroformu i 

kwasów halogenooctowych.  

Znaczącym rezultatem przeprowadzonych badan jest uzyskanie istotnego zmniejszenia 

skażenia prób jarmużu poprzez połączenie zastosowanie pakowania w wysokotlenowej 

atmosferze modyfikowanej i obróbki roztworem kwasów organicznych. Pakowanie w 

atmosferze modyfikowanej jarmużu traktowanego roztworem kwasów, spowodowało 

redukcję poziomu bakterii psychrofilnych, pleśni psychrofilnych, bakterii z rodzaju 

Pseudomonas i bakterii z grupy coli typu ogólnego. Najlepszą jakością mikrobiologiczną, w 

trakcie 12 dni przechowywania w warunkach chłodniczych, charakteryzował się jarmuż 

poddany obróbce roztworem kwasów, zapakowany w atmosferze o składzie 80% O2/10% 

CO2/90% N2, przy zastosowaniu opakowania o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24 

h*atm. 

Opis zmian zawartości związków biologicznie aktywnych w produktach minimalnie 

przetworzonych jest aspektem w niewielkim stopniu opisywanym w literaturze. 

Przeprowadzone badania, szczególnie wpływ obróbki roztworem kwasów organicznych na 

zawartość związków fenolowych, glukozynolanów oraz karotenoidów są nowatorskimi 

badaniami i nie były dotąd szeroko podejmowane. Wskazują zarówno kierunki zmian tych 

związków na skutek technologii minimalnego przetwarzania, mają także praktyczny charakter  

poznawczy. Naruszenie struktury tkankowej surowców roślinnych podczas minimalnego 

przetwarzania oraz stosowanych zabiegów obróbki może powodować zarówno straty 

związków biologicznie aktywnych jak i ich syntezę. 

W badaniach odnotowano istotny wzrost zawartość związków fenolowych w próbach 

przechowywanych w atmosferze modyfikowanej w porównaniu do prób przechowywanych w 

atmosferze powietrza. Wzrost zawartości związków fenolowych spowodowany był reakcją 

tkanki roślinnej na warunki stresu wywołanego zabiegami obróbki wstępnej oraz 
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zastosowaniem atmosfery modyfikowanej, powodując ich syntezę de novo. Wzrost zawartości 

dotyczył głównie kwasów fenolowych (6-116%), w mniejszym stopniu flawonoidów (6-24%). 

Badania wskazują na mniej sprzyjające warunki syntezy związków fenolowych w przypadku 

zastosowania atmosfery o składzie 10/10/80 (%O2/%CO2/%N2) w porównaniu do atmosfery 

wysokotlenowej, szczególnie w przypadku braku mikroperforacji materiału opakowaniowego.  

Innym charakter przemian odnotowano w przypadku glukozynolnów, karotenoidów 

oraz kwasu askorbinowego.  Zastosowanie technologii minimalnego przetwarzania jarmużu 

oraz 12 dniowego przechowywania w warunkach chłodniczych spowodowało straty tych 

związków, zależne od warunków pakowania. Straty glukozynolanów wynosiły do 33%. 

Wykazano, że przechowywanie jarmużu w atmosferze niskotlenowej najkorzystniej wpływało 

na retencję glukozynolanów. Glukozynoalny indolowe były bardziej stabilne w czasie 

przechowywania niż glukozynoalny alifatyczne. Straty karotenoidów w czasie 

przechowywania jarmużu o małym stopniu przetworzenia wynosiły 10-52%. Skład atmosfery 

modyfikowanej nie wykazywał istotnego wpływu na zachowanie zawartości karotenoidów. 

Natomiast zastosowanie materiału opakowaniowego o niskiej przepuszczalności tlenu, 

poddanego mikroperforacji, powodowało najwyższą retencję karotenoidów w próbach 

jarmużu, straty w tym przypadku wynosiły 10-13%. Badania wskazują ponadto na istotnie 

mniejszą stabilność β-karotenu w czasie przechowywania produktu minimalnie 

przetworzonego w  porównaniu do pozostałych karotenoidów.  

Atutem stosowanej technologii są niewielkie straty kwasu askorbinowego w 

produkcie, wynoszące 16-34%. Przechowywania produktu w atmosferze niskotlenowej, 

niezależnie od przepuszczalności zastosowanego opakowania, minimalizuje straty kwasu 

askorbinowego w czasie przechowywania.  

Analiza GC-MS związków zapachowych w opakowaniach z jarmużem wykazała 

obecność dwóch siarkowych związków lotnych: disiarczku dimetylu i izotiocyjanianu allilu. 

Obecność izotiocyjanianu allilu odnotowano w próbie zapakowanej w atmosferze o wysokiej 

zawartości tlenu. Wykazano korelację pomiędzy jego zawartością a wysokimi notami oceny 

sensorycznej zapachu prób.  Disiarczek dimetylu był obecny w próbach przechowywanych w 

powietrzu oraz w atmosferze o niskiej zawartości tlenu, jego obecność korelowała z 

wystąpieniem niekorzystnych zmian zapachu w ocenie sensorycznej. 
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d) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Tematyka badawcza, którą zajmuje się od początku zatrudnienia na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu związana jest przede wszystkim z surowcami owocowo-

warzywnymi oraz technologią ich przetwórstwa. Moją pracę badawczą rozpoczęłam pod 

kierunkiem Pana Profesora Janusza Czapskiego, co pozwoliło mi na rozwój naukowy i 

ukierunkowanie zainteresowań badawczych. Podjęte badania mające na celu określenie 

wpływu warunków przetwarzania i przechowywania na zmiany właściwości 

fizykochemicznych surowców oraz produktów owocowo-warzywnych dotyczyły m. in. oceny 

podatności na proces brązowienia enzymatycznego wybranych odmian jabłek oraz zmian 

tekstury tkanki jabłek ocenianej na podstawie metody TPA. Podatność na proces brązowienia 

enzymatycznego określana na podstawie aktywności polifenolooksydazy (PPO), pomiaru 

parametrów barwy i zamian zawartości związków fenolowych wykazała, że wśród ocenianych  

odmian jabłek najwolniej ciemniejącym miąższem odznaczała się odmiana ‘Szampion’ i 

‘Elstar’. Miąższ tych odmian charakteryzował się najwyższymi wartościami jasności barwy (L*) 

w pomiarach bezpośrednio po homogenizacji oraz po 60 i 240 minutach. Najniższymi 

wartościami jasności barwy (L*) miąższu charakteryzowały się odmiany ‘Gloster’ i ‘Idared’. 

Zawartość polifenoli w badanych odmianach miała istotny wpływ na parametr barwy L*. Nie 

stwierdzono istotnego wpływu aktywności PPO na wartości L*, a także zawartości polifenoli i 

aktywności PPO na wartości różnicy barwy rozdrobnionego miąższu jabłek w czasie jego 

przetrzymywania. W przypadku badań tekstury wykazano istotny wpływ odmiany jabłek na 

wartość twardości oraz pracy podczas ściskania metodą TPA. Twardość badanych odmian 

jabłek mieściła się w zakresie od 51 dla odmiany Cortland, do 109 dla odmian Gala i Idared. 

Badania te realizowano w ramach badań własnych (230/TŻ/52/W) pt.: Wpływ warunków 

przetwarzania i przechowywania na zmiany właściwości fizykochemicznych surowców oraz 

produktów owocowych i warzywnych” [Załącznik 4:II.I.3]. Rezultatem prowadzonych badań 

były publikacje oraz doniesienia na konferencjach [Załącznik 4:II.D2.1, II.D2.3, II.D2.4, III.B1.4, 

III.B1.5, III.B1.6]. Wspólnie z Panią dr hab. Elżbietą Radziejewską-Kubzdela prowadziłam 

również badania dotyczące oceny jakości selera o małym stopniu przetworzenia oraz doboru 

warunków jego pakowania w atmosferze modyfikowanej [Załącznik 4:II.D2.2, II.D3.2, III.B1.3]. 

W tym okresie byłam również wykonawcą w dwóch projektach badawczych 

realizowanych pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Janusza Czapskiego. W ramach projektu KBN 

3 P06T 035 22 pt.: „Prognozowanie zmian barwy w czasie ogrzewania i przechowywania 

produktów zawierających czerwone barwniki roślinne” [Załącznik 4:II.I.2] realizowałam m. in. 

zadania mające na celu ocenę zmian barwy produktów zawierających barwniki betalainowe 

oraz dokonywałam oznaczeń zawartości tych związków metodą chromatografii cieczowej. 

Celem badań prowadzonych w ramach projektu było opracowanie metodyki prognozowania 
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zmian barwy w czasie ogrzewania i przechowywania produktów zawierających barwniki 

antocyjanowe lub betalainowe. Badano wpływ pH środowiska (3-6) oraz czasu i temperatury 

ogrzewania (5-100 min., 70-90˚C) na stabilność barwników betalainowych. W czasie 

ogrzewania najmniejszy rozpad barwników betacyjanowych następował przy pH 4,5. 

Obserwowany jednocześnie wzrost zawartości bataksantyn związany był z powstawaniem 

żółtych produktów rozpadu barwników fioletowych, głównie kwasu betalamowego. W 

ramach drugiego projektu PBZ-KBN-094/P06, pt.: Weryfikacja zasad technologii wytwarzania 

i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania 

prozdrowotnego, temat zadania: „Ocena aktywności antyutleniającej buraka ćwikłowego i 

jego przetworów” [Załącznik 4:II.I.4], dokonywałam analizy zawartości w barwników 

betalainowych oraz produktów ich rozpadu metodą chromatografii cieczowej w burakach 

ćwikłowych i przetworach z niech otrzymanych. W tym czasie poszerzałam również swój 

warsztat badawczy uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach analitycznych: warsztaty 

nt.: „Sensory i biosensory” w ramach programu TEMPUS, AR w Poznaniu, 1997; warsztaty pt.: 

„Zastosowanie elektroforezy w analizie żywności”, w ramach programu TEMPUS, AR w 

Poznaniu, 1998, kurs poświęcony enzymatycznym metodom analizy żywności, zorganizowany 

w SGGW w Warszawie, 1998. Odbyłam również szkoleniu dotyczącym wykorzystania 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie chemicznej, przeprowadzanym na 

Politechnice Gdańskiej, (2000) [Załącznik 4:III.Q.1, III.Q.2, III.Q.3, III.Q.4]. 

 

W kolejnych latach pracy prowadzona przeze mnie działalność naukowa koncentrowała 

się wokół następujących zagadnień badawczych: 

1. kształtowanie jakości i przedłużanie trwałości minimalnie przetworzonych owoców i 

warzyw, 

2. określenie wpływu przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zmiany 

zawartości azotanów(III) i (V) w minimalnie przetwarzanych warzywach 

3. projektowania żywności o charakterze prozdrowotnym   

4. określenie wpływu uwarunkowań surowcowych i technologicznych na jakość 

produktów owocowo-warzywnych 

 

Ad.1. Kształtowanie jakości i przedłużanie trwałości minimalnie przetworzonych owoców i 

warzyw. 

 

Tematykę badawczą dotyczącą owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia 

podjęłam w ramach realizacji tez mojej pracy doktorskiej pt.: Technologia produkcji jabłek 

minimalnie przetworzonych w postaci plastrów pakowanych w atmosferze modyfikowanej”, 

wykonywanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Janusza Czapskiego. Jako cele pracy przyjęto 

optymalizację technologii produkcji jabłek mało przetworzonych w postaci plastrów 

pakowanych w atmosferze modyfikowanej z zastosowaniem różnych metod hamowania 

procesu brązowienia enzymatycznego tkanki z uwzględnieniem przydatności odmianowej 

oraz określenie wpływu zabiegów stosowanych podczas produkcji jabłek na jakość 
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otrzymanego produktu. Jako metody minimalnego przetwarzania zastosowano nasączanie 

próżniowe tkanki jabłka (odpowietrzanie i nasączanie próżniowe 5 min, 80 mbar), zanurzanie 

(15 min) oraz łagodne blanszowanie (60°C, 1 min) w roztworach zawierających inhibitory 

brązowienia enzymatycznego; kwas askorbinowy i cytrynowy, 4-heksylrezorcynol, chlorek 

sodu oraz  związki hamujące mięknięcie tkanki: mleczan wapnia oraz chlorek wapnia. Część 

założeń pracy realizowano w ramach projektu promotorskiego KBN 3 P06T 036 22, pt.: 

„Opracowanie technologii produkcji jabłek mało przetworzonych pakowanych w atmosferze 

modyfikowanej”, (2002–2003) [Załącznik 4: II.I.1]. Badania nad oceną przydatności 

odmianowej do procesu minimalnego przetwarzania prowadzone z wykorzystaniem 10 

odmian jabłek, które porównywano pod kątem szybkości ciemnienia miąższu, zawartości 

związków fenolowych, aktywności polifenolooksydazy oraz twardości tkanki, częściowo były 

realizowane w ramach tematu badań własnych opisanego powyżej (230/TŻ/52/W). 

Najmniejszą podatność na proces brązowienia enzymatycznego wykazywała odmiana 

Szampion, jednocześnie jabłka tej odmiany charakteryzowały się najmniejszą zawartością 

związków fenolowych, a także  niską twardością tkanki. W związku z tym do dalszych badań 

wytypowano odmianę Jonagold, biorąc pod uwagę średnią jej podatność na ciemnienie 

miąższu, istotnie wyższą wartość twardości tkanki oraz wysoką przydatność do procesu 

nasączania próżniowego. Doświadczenia dotyczące optymalizacji zastosowanych kombinacji i 

stężeń związków hamujących brązowienie enzymatyczne oraz zmiany tekstury zaplanowano i 

analizowano za pomocą metody powierzchni odpowiedzi (Design Expert, wersja 4.01) w 

oparciu o model liniowy, centralnie złożony. Doświadczenia prowadzono w kolejności losowej 

dla zminimalizowania wpływu czynników zewnętrznych na uzyskane wyniki.  Na podstawie 

przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że zastosowanie do obróbki plastrów roztworu 

zawierającego 1% kwasu askorbinowego, 0,05% 4-heksylrezorcynolu, 0,5% chlorku wapnia 

oraz 20% sacharozy skutecznie hamowało brązowienie (wzrost wartości jasności L*), i 

mięknięcie tkanki oraz korzystnie wpływało na cechy sensoryczne produktu. Nieznacznie 

gorszą jakość uzyskano stosując połączenie kwasu askorbinowego, cytrynowego i sacharozy w 

roztworze nasączającym. Zastosowanie kwasu cytrynowego wspomagało hamowanie 

brązowienia enzymatycznego plastrów, natomiast niekorzystnie wpływało na ich teksturę. 

Chlorek wapnia wykazywał większa skuteczność w hamowaniu mięknięcia tkanki w 

porównaniu do mleczanu, ponadto nie wpływał negatywnie na smak jabłek, co odnotowano 

w przypadku mleczanu wapnia.   

Porównanie trzech metod obróbki plastrów jabłek wybranymi roztworami: nasączania 

próżniowego, zanurzania  i blanszowania, wskazało dwie pierwsze metody obróbki jako 

umożliwiające uzyskanie produktu wysokiej jakości, istotnie wyższej niż w przypadku 

blanszowania. Analiza struktury tkankowej jabłek poddanych minimalnemu przetworzeniu, 

wykonana za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego w Międzywydziałowej 

Pracowni Mikroskopii Elektronowej SGGW, wykazała brak istotnych zmian w strukturze tkanki 

poddanej zanurzaniu w roztworach inhibitorów i sacharozy, wzrost wartości współczynnika 

kształtu komórek tkanki i zmniejszenie wielkości przestrzeni międzykomórkowych w 

przypadku nasączania próżniowego oraz zmniejszenie turgoru komórek i zapadanie się ścian 
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komórkowych w próbach blanszowanych. Dobór metody pakowania plastrów jabłek wykazał 

korzystny wpływ zastosowania atmosfery modyfikowanej na jakość mikrobiologiczną plastrów 

jabłek, przy zastosowaniu atmosfery o składzie 2% O2, 4% CO2 (azot do 100%) odnotowano 

obniżenie liczby bakterii mezofilnych, pleśni i bakterii kwasu mlekowego. Pakowanie 

próżniowe natomiast korzystniej wpływało na cechy sensoryczne produktu. Obydwie metody 

pakowania umożliwiły uzyskanie produktu o dobrej lub bardzo dobrej jakości sensorycznej i 

mikrobiologicznej umożliwiającej przechowywanie przez 15 dni w temperaturze 4°C. Proces 

minimalnego przetwarzania plastrów jabłek powodował obniżenie zawartości związków 

fenolowych w produkcie w porównaniu do świeżego jabłka o około 30%, metoda pakowania 

nie miała wpływu na zawartość związków fenolowych. Dominującymi związkami fenolowymi 

w produkcie były kwas chlorogenowy, epikatechina oraz dihydrochalkony: glukozyd floretyny 

i florydzyna. Efektem prowadzonych badań były liczne publikacje oraz doniesienia 

konferencyjne: [załącznik 4: II.D1.7, II.D2.3, II.D2.4, II.D2.5, II.D2.6, II.D.2-8, II.D2.10, II.D3.1, 

II.D3.3, III.B1.1, III.B1.2, III.B1.4, III.B1.5, III.B1.6, III.B1.7, III.B1.8, III.B1.9, III.B1.10, III.B1.49]. 

Badania nad jakością i przedłużaniem trwałości minimalnie przetworzonych 

kontynuowałam po ukończeniu pracy doktorskiej. Realizowałam je między innymi w ramach 

projektu badawczego MNiSW N 312 2193 33 pt.: „Wpływ atmosfery modyfikowanej na jakość 

sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w 

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

4:II.I.5], którego byłam kierownikiem. Prace prowadzone w ramach projektu oraz badania 

uzupełniające, opracowane w formie monografii pt.: Wpływ technologii minimalnego 

przetwarzania na jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zawartość związków biologicznie 

aktywnych w jarmużu (Brassica oleracea L. var. acephala DC.), stanowią podstawę ubiegania 

się o stopień naukowy doktora habilitowanego [Załącznik 5] i zostały opisane w pierwszej 

części autoreferatu [punkt 4.c]. Badania przeprowadzone w ramach projektu dotyczyły 

określenia wpływu składu atmosfery i rodzaju materiału opakowaniowego na jakość 

sensoryczną i właściwości fizykochemiczne jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Ocenę 

jakości mikrobiologicznej produktu w czasie przechowywania prowadzono w zależności od 

zastosowanych warunków obróbki wstępnej i pakowania w atmosferze modyfikowanej. Tę 

część badań wykonano we współpracy z Panią prof. dr hab. Katarzyną Czaczyk w Katedrze 

Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu. Ponadto określono wpływ pakowania 

w atmosferze modyfikowanej i przechowywania na profil oraz zmiany zawartość związków 

fenolowych, glukozynolanów, karotenoidów, witaminy C, siarkowych związków lotnych oraz 

aktywności przeciwulteniającej jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Analizę związków 

lotnych wykonano w Zakładzie Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej UP w Poznaniu, przy 

współpracy z Panem prof. dr hab. Henrykiem Jeleniem. Szeroki zakres zbadanych warunków 

pakowania i ich wpływu na wyróżniki jakości jarmużu umożliwiły wskazanie zarówno 

niskotlenowej, jak i wysokotlenowej atmosfery gwarantującej dobrą jakość sensoryczną i 

utrzymanie właściwego składu gazów wewnątrz opakowania, w celu porównania ich wpływu 

na inne aspekty jakości jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Wybrane wyniki badań 

przedstawiono w publikacjach oraz komunikatach na konferencjach krajowych i 
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międzynarodowych [Załącznik 4: II.D2.17, II.D2.20, IID2.22, II.D2.31, III.B1.18, III.B120, 

III.B1.22, III.B1.25, III.B1.28, III.B1.229, III.B1.31, III.B1.32, III.B1.33, III.B1.34, III.B2.3, III.B2.20]. 

W trakcie prac związanych z minimalnym przetwarzaniem żywności  byłam głównym 

wykonawcą w projekcie badawczym 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” [Załącznik 4: II.I.7], którego 

kierownikiem była Pani dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela. Głównym celem badań 

realizowanych w ramach projektu pracy był dobór warunków pakowania oraz określenie 

wpływu temperatury przechowywania na cechy fizykochemiczne, jakość sensoryczną i 

mikrobiologiczną mało przetworzonej sałatki warzywnej typu coleslaw. Badano także zmiany 

zawartości związków biologicznie aktywnych oraz siarkowych związków lotnych, w zależności 

od procesów minimalnego przetwarzania, warunków pakowania oraz temperatury 

przechowywania sałatki warzywnej. Badane próby  przechowywano w temperaturze 4C, 10C 

i 15C. W wyniku przeprowadzonych badań kreślono parametry pakowania (atmosfera 

zawierającej 20, 25  i 30% CO2 przy zastosowaniu mikroperforacji folii barierowej  o 

przepuszczalności tlenu 35 cm3/m2/24h*atm), które umożliwiały uzyskanie wysokiej jakości 

sensorycznej produktu. W badaniach stwierdzono znaczną tolerancję tkanki badanego 

produktu na wysokie stężenia ditlenku węgla (do 30%), przy zastosowaniu wysokich stężeń 

tlenu (70%) [Załącznik 4: II.A.11, II.D2.11, II.D2.15, II.D2.21, II.D2.24, II.D2.28, II.D2.29, 

III.B1.12, III.B1.13, III.B1.19, III.B1.27, III.B1.29, III.B1.30, III.B1.33, III.B1.35, III.B1.45, III.B2.2]. 

Badania nad minimalnym przetwarzaniem i pakowaniem w atmosferze modyfikowanej 

prowadziłam również dla innych surowców, m. in. szpinaku i sałaty masłowej. W przypadku 

szpinaku próby zapakowano w atmosfery modyfikowanej o składzie: 10/10/80; 20/5/75; 

20/25/55 (% O2/% CO2/%N2) oraz w powietrzu, przy zastosowaniu przepuszczalności materiału 

opakowaniowego 200 cm3/m2/24h*atm. Pozwoliło to na uzyskanie produktu utrzymującego 

dobrą jakość sensoryczną przez 6 dni. Niezależnie od początkowego składu atmosfery w 

większości prób po 6 dniach przechowywania wytwarzały się warunki beztlenowe, co 

wskazuje na zbyt małą przepuszczalność zastosowanego materiału opakowaniowego. 

Zastosowanie atmosfery o zawartości tlenu 10% najkorzystniej wpływało na jakość 

sensoryczną szpinaku. W przypadku sałaty masłowej zastosowanie wysokiej zawartości 

ditlenku węgla w atmosferze modyfikowanej przyczyniło się do pogorszenia jakości 

sensorycznej, spadku zawartości ekstraktu oraz wzrostu wartości pH w czasie 

przechowywania. Dobrą jakość sensoryczną oraz najwyższą zawartość związków fenolowych 

charakteryzowały się próby zapakowane w atmosferze o składzie 100/0/0 (%O2/%CO2/%N2). 

Takie warunki pakowania sałaty mogą stanowić alternatywę dla powietrza oraz atmosfery 

niskotlenowej o 10 % zawartości ditlenku węgla [Załącznik 4: II.D2.7, II.D2.17, II.D1.6]. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie  związane z pakowaniem produktów spożywczych 

oraz oceną ich jakości uczestniczyłam również w badaniach dotyczących analizy 

mikrobiologicznej wraz z analizą metodą NGS (next-generation sequencing) pakowanych 

próżniowo produktów mięsnych (szynki) [Załącznik 4: II.A.7] we współpracy z zespołem 
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badawczym dr hab. Agnieszki Piotrowskej-Cyplik. Współpracę z zespołem nawiązałam w 

ramach powierzenia mi funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 

Katarzyny Ratajczak, realizującej doktorat w Zakładzie Fermentacji i Biosyntezy, UP w 

Poznaniu, pt.: „Analiza metabiomu marchwi zwyczajnej z zastosowaniem sekwencjonowania 

nowej generacji” [Załącznik 4: II.K.1], promotor dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik. Mój 

udział w badaniach polega na doborze warunków obróbki wstępnej i pakowania w atmosferze 

modyfikowanej marchwi o małym stopniu przetworzenia w postaci wiórków, która stanowi 

materiał badawczy pracy. 

 

Ad.2. Określenie wpływu przechowywania w atmosferze modyfikowanej na zmiany 

zawartości azotanów(III) i (V) w minimalnie przetwarzanych warzywach 

 

Warzywa są głównym źródłem azotanów(V) i (III) w diecie człowieka. Azotany(V) 

gromadzą się głównie w warzywach korzeniowych oraz w warzywach liściowych o krótkim 

okresie wegetacji, w tym szczególnie w produktach o małym stopniu przetworzenia, przy 

niewłaściwym doborze warunków pakowania.  Aspekt ten był głównym powodem podjęcia tej 

tematyki badawczej, biorąc pod uwagę niewielką ilości danych na ten temat w dostępnej 

literaturze. Szkodliwość azotanów(V) wynika z możliwości ich redukcji do azotanów(III). 

Związki te przyczyniają się do powstania methemoglobinemii oraz biorą udział w tworzeniu 

kancerogennych nitrozoamin. Z drugiej strony, zaskakujące są najnowsze hipotezy o 

korzystnym oddziaływaniu azotanów(III) i tlenków azotu na organizm człowieka. Azotany(III) 

w warzywach mogą się tworzyć podczas składowania i przechowywania w opakowaniach 

zamkniętych, najczęściej foliowych, w pomieszczeniach niechłodzonych bądź na skutek 

uszkodzenia tkanki lub zachodzących procesów gnilnych. Zastosowanie do pakowania 

materiału opakowaniowego odpowiednio dobranego do surowca i formy jego przetworzenia, 

jest istotnym elementem decydującym o jakości przechowywanego produktu, w tym również 

o zmianach zawartości azotanów(V) i (III). W przypadku produktów o małym stopniu 

przetworzenia, w których w trakcie przechowywania zachodzą procesy oddechowe, 

przepuszczalność opakowania jest kluczowym elementem zabezpieczającym przed 

wytworzeniem warunków beztlenowych, mogących powodować nagromadzenie 

azotanów(III). 

Prace wykonywane w ramach tego kierunku badań prowadziłam wspólnie z Panią dr 

hab. Dorotą Walkowiak-Tomczak oraz Panią dr hab. Elżbietą Radziejewską-Kubzdela. Zmiany 

zawartości azotanów(III) i (V) analizowane były w szpinaku, natce pietruszki, jarmużu, 

rzodkiewce, kapuście białej z dodatkiem marchwi oraz w sałacie masłowej. Surowce te 

zapakowano w atmosferze modyfikowanej o różnym stężeniu tlenu (2, 3, 5, 10, 20, 50, 70, 80 

%) oraz ditlenku węgla (0, 5, 10, 20, 25, 30, 50 %) z zastosowaniem folii opakowaniowych o 

przepuszczalności tlenu 35, 45, 60, 200, 1500, 1900, 3000 cm3/m2/24h*atm, w przypadku folii 

o przepuszczalności 35, 60 oraz 1500 cm3/m2/24h*atm zastosowano mikroperforację. 

W wszystkich przeprowadzonych badaniach skład atmosfery modyfikowanej miał 

istotny wpływ na zawartość azotanów(III) i (V) w produktach minimalnie przetworzonych. W 
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przypadku szpinaku we wszystkich analizowanych próbach odnotowano wysoką zawartość 

azotanów(V), w zakresie od 937 do 1212 mg/kg ś. m., nie przekraczała ona jednak 

dopuszczalnych poziomów. Po 12 dniach przechowywania szpinaku w powietrzu lub 

atmosferze modyfikowanej odnotowano obecność azotanów(III) we wszystkich próbach. 

Najmniejszą akumulację odnotowano przy  zapakowaniu prób w atmosferze o składzie: 

20/5/75 i 20/25/55 (% O2/% CO2, % N2). Podwyższona zawartość ditlenku węgla w tych 

próbach, pomimo zbliżonej do powietrza zawartości tlenu, spowodowała spowolnienie 

procesów fizjologicznych rośliny i wolniejsze zużycie tlenu. Zastosowanie niskiego poziomu 

tlenu (10%) pomimo użycia folii opakowaniowej o wysokiej przepuszczalności skutkowało 

istotnie wyższą zawartością azotanów(III), ze względu na wytworzenie warunków o bardzo 

niskim stężeniu tlenu. W przypadku sałaty masłowej zapakowanej z zastosowania atmosfer 

wysokotlenowych (50 i 70% tlenu), przy 20% zawartości ditlenku węgla i barierowej folii, 

również odnotowano obecność azotanów(III) po 12 dniach przechowywania produktu. 

Wskazuje to na istotny wpływ przepuszczalności materiału opakowaniowego  na kierunek 

przemian azotanów(V). W  kapuście białej z dodatkiem marchwi odnotowano obecność 

azotanów(III) w próbach zapakowanych w powietrzu oraz w atmosferze z 10 % udziałem 

ditlenku węgla, przy zastosowaniu folii o niskiej  przepuszczalności tlenu (1900 

cm3/m2/24h*atm), było to skutkiem wytworzenia wewnątrz opakowania atmosfery 

beztlenowej już po 3 dniu przechowywania produktu. Istotny wpływ niskiego poziomu tlenu 

lub wytworzonych warunków beztlenowych w opakowaniu na wytworzenie azotanów(III) 

potwierdzają wszystkie przeprowadzone badania.  Zastosowanie do pakowania rzodkiewki 

folii o dużej przepuszczalności tlenu, zarówno przy zapakowaniu jej w atmosferze powietrza, 

jak i w atmosferze o procentowym udziale 10/10/80 i 20/25/55 (O2/CO2/N2), pozwoliło na 

zachowanie warunków tlenowych wewnątrz opakowania, a tym samym w próbach tak 

przechowywanych nie odnotowano obecności azotanów(III). Ich obecność stwierdzono 

jedynie po 12 dniach przechowywania w rzodkiewce zapakowanej w atmosferze 

modyfikowanej przy zastosowaniu folii o niskiej przepuszczalności tlenu (200 cm3/m2/24 

h*atm). W przypadku jarmużu zapakowanego z użyciem wymienionej folii opakowaniowej we 

wszystkich próbach odnotowano obecność azotanów(III), najmniejszą akumulację tych 

związków odnotowano przy zastosowaniu atmosfery o 50% zawartości tlenu. W większości 

badanych warzyw nie odnotowano obecności azotanów(III) przy zastosowaniu do pakowania 

folii o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm. Ponadto zastosowanie mikroperforacji, 

w tym również w przypadku folii barierowych, pozwoliło na wyeliminowanie przemian 

azotanów(V) do azotanów(III) w przechowywanym produkcie. W żadnym analizowanym 

produkcie nie przekroczono dopuszczalnych norm zawartości azotanów. Niską zawartość 

azotanów(V) odnotowano w pietruszce naciowej (300 mg/kg), surówce coleslaw (325 mg/kg), 

szpinaku z uprawy wiosennej (400 mg/kg) oraz jarmużu (151 mg/kg). Istotnie większą 

tendencje do kumulowania wyżej wymienionych związków wykazywały: rzodkiewka (1608 

mg/kg), sałata masłowa (2023 mg/kg) oraz szpinak z uprawy jesiennej (1100 mg/kg).  

 Na podstawie badań stwierdzono, że zarówno niski poziom tlenu, jak i niska 

przepuszczalność opakowania dla gazów, utrudniająca ich dyfuzję przez opakowanie, są 
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czynnikami sprzyjającymi akumulacji azotanów(III) w badanych warzywach. Poziom redukcji 

azotanów(V) do (III), zgodnie z danymi literaturowymi jest  odwrotnie proporcjonalny do 

stężenia tlenu w otoczeniu przechowywanej próby. W przypadku deficytu tlenu elektrony są 

przenoszone z cytochromów na azotany, podczas gdy w warunkach tlenowych tlen jest 

akceptorem elektronów, co skutkuje zmniejszeniem szybkości redukcji azotanów(V) do (III). 

Ponadto obecność tlenu zmniejsza aktywność reduktazy azotynowej. Wyniki 

przeprowadzonych badań przedstawiono w licznych publikacjach i doniesieniach na 

konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym [Załącznik 4: II.A.1, II.D2.13, II.D2.14, 

II.D2.18, II.D2.25, II.D2.26, II.D2.27, II.D2.30, III.B1.12, III.B1.14, III.B1.15, III.B1.16, III.B1.21, 

III.B1.23, III.B1.24, III.B1.35]. 

 

Ad.3. Projektowanie żywności o charakterze prozdrowotnym  

Związki biologiczne aktywne występujące w owocach i warzywach mają istotne 

znaczenie w profilaktyce wielu chorób, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego oraz 

nowotworów. Włączanie owoców i warzyw do codziennej diety jest kluczowym aspektem 

obecnych zaleceń żywieniowych, przy czym spożywamy je zarówno w postaci 

nieprzetworzonej, jak i w formie produktów o różnym stopniu przetworzenia. Skład 

produktów otrzymanych z owoców i warzyw, w tym zawartość związków biologicznie 

aktywnych, zależą od szeregu czynników, zarówno związanych z samym surowcem, jak i 

zastosowaną technologią przetwarzania. Optymalizacja czynników wpływających na 

zawartość związków bioaktywnych w produktach żywnościowych oraz ukierunkowane 

działania mające na celu zwiększenie ich zawartości może być narzędziem do otrzymywania 

produktów o charakterze prozdrowotnym. Badania prowadzone przeze mnie w ramach tego 

kierunku badawczego związane były głównie z udziałem w realizacji projektu badawczego 

POIG 01.01.02-00-061/09 pt.: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych 

właściwościach prozdrowotnych”(2010-2015), którego kierownikiem był Pan prof. dr hab. 

Józef Korczak [Załącznik 4: II.I.8]. W projekcie tym byłam kierownikiem trzech zadań 

badawczych wykonywanych w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw (zadanie 5.1. 

Konstruowanie produktów ciekłych, zadanie 7.1. Opracowanie technologii w skali 

laboratoryjnej otrzymywania ciekłych produktów o zaprogramowanych właściwościach 

prozdrowotnych na bazie półproduktów owocowych i warzywnych oraz hydrokoloidów, 

zadanie 8.1. Opracowanie koncepcji linii technologicznych do przemysłowej produkcji 

wybranych produktów). Ponadto aktywnie uczestniczyłam w realizacji trzech innych zadań 

badawczych, w których materiałem badawczym były warzywa kapustowate (2.1. Wybór 

odmian wybranych warzyw kapustowatych o najwyższej zawartości glukozynolanów; 3.1. 

Separacja fragmentów roślin, 9.1. Ocena składu chemicznego gotowych produktów). 

Prowadzone badania rozpoczęto od analizy surowców, w tym również badań odmianowych 

oraz analizy zawartości związków bioaktywnych w różnych częściach morfologicznych. Badane 

warzywa kapustowate to kapusta głowiasta biała (odmiany: Krautkaiser, Kalina, Bently, 

Lennox, Masada, Ula, Cilion), kapusta głowiasta czerwona (Huzaro, Langendijker, Lektro, 

Subaro, Rebecca, Regiliusz), brokuł (Bay Meadows, Tiburon, Beamount, Monaco i Steel), 
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jarmuż (Reflex, Winnetou i Redbor). Spośród przebadanych gatunków  warzyw kapustowatych 

najwyższą zawartością glukozynolanów oraz związków fenolowych i karotenoidów 

charakteryzował się jarmuż, najniższą kapusta głowiasta biała, którą odrzucono w dalszych 

badaniach. Odmianami o najwyższej zawartości omawianych związków, wybranymi do 

dalszych badań nad konstruowaniem produktów były: odmiana Steel w przypadku brokułu, 

Huzaro - dla kapusty głowiastej czerwonej, Reflex - dla jarmużu zielonego. W przypadku 

jarmużu czerwonego jedyna badana odmiana – Redbor, charakteryzowała się najwyższymi 

wartościami badanych zmiennych spośród wszystkich surowców. Porównując różne części 

morfologiczne warzyw stwierdzono wyższą zawartość związków bioaktywnych w liściach 

zewnętrznych kapusty głowiastej białej i czerwonej w porównaniu do liści wewnętrznych. Róże 

brokułu charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością związków bioaktywnych niż łodygi, 

natomiast w przypadku jarmużu różnice w badanych wyróżnikach pomiędzy liśćmi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi były nieznaczne, w związku z tym w dalszych badaniach 

wykorzystano liście pozyskane z całej rośliny. Jarmuż, kapustę głowiastą czerwoną i brokuł 

zastosowano w badaniach nad konstruowaniem ciekłych produktów owocowo-warzywnych o 

wysokiej zawartości związków bioaktywnych, wykorzystując w tym celu różne formy 

półproduktów z nich otrzymanych. Zastosowano liofilizaty, przeciery oraz warzywa poddane 

głębokiemu mrożeniu (-50°C) i rozdrobnieniu poprzez homogenizację w formie zamrożonej, 

bezpośrednio przed użyciem. W przypadku kapusty czerwonej świeża jej forma lub liofilizat 

były lepszym źródłem kwasu askorbinowego i związków fenolowych niż przecier, natomiast 

zawartość glukozynolanów była istotnie większa w przecierze. W przypadku jarmużu straty 

związków fenolowych w procesie mrożenia i liofilizacji wynosiły odpowiednio 4 i 19%, 

dominującymi związkami w otrzymanych półproduktach były pochodne kwercetyny i 

kemferol. W liofilizacie jarmużu nie odnotowano strat glukozynolanów, natomiast proces 

mrożenia spowodował ich straty na poziomie 35%. Nowe produkty konstruowano m. in. 

poprzez dodatek półproduktów do naturalnie mętnego soku z jabłek odmiany Szampion, do 

tych badań zostały wytypowany jarmuż czerwony i zielony oraz kapusta głowiasta czerwona, 

ze względu na najwyższą zawartość związków fenolowych, glukozynolanów i kwasu 

askorbinowego. Dodatek  półproduktów otrzymanych z kapusty czerwonej lub jarmużu do 

soku jabłkowego spowodował istotny wzrost zawartości związków biologicznie aktywnych w 

otrzymanych napojach.  Sok jabłkowy po wzbogaceniu w mrożony jarmuż oraz liofilizat 

jarmużu charakteryzował się odpowiednio 2,7 oraz 3,3 krotnym wzrostem zawartości 

związków fenolowych oraz zawartością glukozynolanów na poziomie 117.6 -167.6 mg/L. 

Aktywność przeciwutleniająca otrzymanych napojów z dodatkiem jarmużu wynosiła od 6.6 do 

9.4 mol Trolox/mL i była 2-krotnie i 3-krotnie większa, odpowiednio przy dodatku mrożonego 

i liofilizowanego jarmużu, w porównaniu do soku jabłkowego stanowiącego bazę napoju. W 

napojach z dodatkiem mrożonej formy jarmużu dominowały flawonoidy, w przypadku 

liofilizatu kwasy fenolowe. Spośród flawonoidów w największej ilości występowały kemferol i 

kwercetyna, stanowiące ok. 43-47% związków fenolowych napoju z dodatkiem jarmużu 

mrożonego oraz 29-32% fenoli napoju z dodatkiem liofilizatu. Kwas ferulowy  był dominującym 

kwasem w otrzymanych napojach, stanowił około 28% kwasów w napojach 
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niepasteryzowanych oraz 30-33% ogółu kwasów w napojach pasteryzowanych, nie 

występował w soku jabłkowym. Przy zastosowaniu jarmużu w formie mrożonej dominowały 

glukozynolany alifatyczne, natomiast w formie liofilizowanej – indolowe. 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 dominowały antocyjany. Profil glukozynolanów w 

napojach z udziałem kapusty czerwonej w ok. 70% stanowiły glukozynolany alifatyczne.  

 W pracach prowadzonych w ramach projektu dodatek liofilizatu jarmużu, oprócz 

produktów owocowo warzyw, zastosowano w produktach zbożowych, m. in. w makaronie 

oraz pieczywie chrupkim. Prace te były prowadzone przez zespół Pana prof. dr hab. Wiktora 

Obuchowskiego w Zakładzie technologii Zbóż UP w Poznaniu, przy  moim współudziale.   

 Przeprowadzone badania mają zarówno charakter aplikacyjny, jak i poznawczy. 

Wzbogacają wiedzę dotyczącą wpływu stosowanych procesów technologicznych na zawartość 

związków aktywnych biologicznie w półproduktach i produktach owocowo-warzywnych. 

Jednocześnie w rezultacie badań otrzymano napoje o wysokiej zawartości związków 

biologicznie aktywnych, mogące stanowić cenne uzupełnienie codziennej diety. Efekt 

przeprowadzonych badań stanowią dwa opisy patentowe nr 226230 i 227518 dotyczące 

sposobu wytwarzania napojów owocowo-warzywnych na bazie soku jabłkowego z dodatkiem 

jarmużu czerwonego oraz kapusty czerwonej  [Załącznik 4: II.B.2, II.B.3] a także sprzedaż 

licencji na technologię produkcji soku owocowo-warzywnego [Załącznik 4: II.E.5]. Ponadto, w 

ramach współpracy z Panią prof. dr hab. Grażyną Lewandowicz, jestem współautorem 

trzeciego opisu patentowego, dotyczącego otrzymania napoju na bazie soku jabłkowego z 

dodatkiem soku z ziemniaka [Załącznik 4: II.B.1]. Wyniki przeprowadzonych badań 

prezentowano w formie licznych artykułów, referatów i doniesień na konferencjach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym [Załącznik 4: II.A.5, II.A.10, II.D1.1, II.D1.2, II.D2., II.K.4, II.K.8, 

III.B1.25, III.B1.35, III.B1.36, III.B1.37, III.B1.38, III.B1.39, III.B1.4,, III.B1.41, III.B1.42, III.B2.5, 

III.B2.6, III.B2.8, III.B2.9, III.B2.10, III.B2.12, III.B2.14, III.B2.] 

Moja działalność naukowa w ramach tego zagadnienia badawczego związana była 

również z badaniami nad opracowaniem założeń technologicznych produkcji soków 

owocowych z udziałem aronii adresowanych do konkretnych grup odbiorców oraz 

optymalizacją procesu technologicznego otrzymywania soków owocowych pod kątem 

zwiększenia zawartości związków aktywnych biologicznie. Zadania te realizowałam w ramach 

6-miesięcznego stażu (01.05.2013 - 31.10.2013) w przedsiębiorstwie Aroniowy Gaj Sp. z o.o., 

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. Ponadto przed 

rozpoczęciem stażu odbyłam szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 

własności intelektualnej. Badania przeprowadzone w ramach stażu umożliwiły modyfikację 

technologii produkcji soków z udziałem aronii w celu zwiększenia ich właściwości 

bioaktywnych. W rezultacie przeprowadzonych badań opracowano dokumentację 

technologiczną zawierającą opis otrzymanego produktu z udziałem aronii i dodatkiem innych 
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soków owocowych, przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podano skład 

produktu, jego wartość odżywczą, zawartość związków biologicznie aktywnych oraz 

scharakteryzowano cechy sensoryczne. Podano dokładny opis procesu technologicznego 

otrzymywania w. w. produktu wraz z szczegółowym opisem poszczególnych etapów procesu 

technologicznego i podaniem ich parametrów (tytuł opracowania innowacyjnego produktu: 

„Dokumentacja technologiczna i charakterystyka nowego produktu z udziałem aronii o 

charakterze prozdrowotnym adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym”) [Załącznik 4: 

II.E.3, II.E.4]. Kontynuacją stażu były badania optymalizacyjne dotyczące technologii produkcji 

soku aroniowego prowadzone w ramach umowy 38/2016  z w. w. przedsiębiorstwem, obecnie 

o nazwie MLB Biotrade Sp. z o.o. Badania te wykonywałam wspólnie z Panią dr Elżbietą 

Radziejewską-Kubzdela, pełniłam funkcje kierownika tych badań [Załącznik 4: III.M.3]. 

Efektem badań było określenie wpływu obróbki wstępnej miazgi przed tłoczeniem (termicznej 

lub enzymatycznej przy użyciu preparatów Fructozym i Rohapect), pasteryzacji oraz warunków 

chłodzenia na zawartość związków fenolowych, w tym szczególnie antocyjanów, oraz zdolność 

przeciwutleniającą soków aroniowych. Współpracę z firmą MLB Biotrade Sp. z o.o. kontynuuję 

do chwili obecnej, na mocy umowy o współpracy podpisanej przez władze UP w Poznaniu i 

wspomniane przedsiębiorstwo [Załącznik 4: III.M.2]. Współpraca obecnie ukierunkowana jest 

na badania optymalizacyjne i jakościowe produktów suszonych z owoców jagodowych oraz 

doradztwo w tym zakresie. 

 

Ad. 4. Określenie wpływu uwarunkowań surowcowych i technologicznych na jakość 

produktów owocowo-warzywnych 

 

Jakość surowców oraz sposób i rodzaj przeprowadzanych zabiegów w procesie 

technologicznym mają istotne znaczenie dla jakości uzyskanych produktów. Wśród aspektów 

związanych z samym surowcem istotnymi czynnikami warunkującymi jakość produktów 

spożywczych są m. in. odmiana, stopień dojrzałości, czas i sposób przechowywania, poziom 

skażenia mikrobiologicznego. Wpływ procesów technologicznych jest zależny zarówno od 

sposobu ich przeprowadzenia i przyjętych parametrów, jaki i kombinacji zastosowanych 

zabiegów. Badania prowadzone w tym obszarze dotyczyły między innymi określenia wpływu 

odmiany i procesu technologicznego na występowanie smaku gorzkiego w burakach 

ćwikłowych. Badania były to prowadzone pod kierownictwem Pana prof. dr hab. Janusza 

Czapskiego. Oceniano gorzkość korzeni dziesięciu odmian buraka ćwikłowego (Ceryl, Chrobry, 

Czerwona Kula Noe, Nochowski, Noe 21, Noe 694, Noe 799,Tytus, Noe 804, Okrągły 

Ciemnoczerwony i Opolski). Korzenie buraków poddano ocenie sensorycznej na odczucie 

smaku gorzkiego, po czym otrzymano sok i ponownie przeprowadzono ocenę sensoryczną. 

Ponadto dokonano oceny gorzkości soku po poddaniu go procesom technologicznym: 

pasteryzacji, zagęszczeniu i zakwaszeniu. W wyniku oceny sensorycznej poszczególnych części 

korzenia i soku buraka ćwikłowego stwierdzono, że najbardziej gorzki smak odczuwany był w 

odmianach Nochowski, Chrobry i Okrągły Ciemnoczerwony. Wszystkie te odmiany 

charakteryzowały się kulisto-spłaszczonym kształtem korzenia. Najbardziej gorzką częścią 
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korzeni buraków ćwikłowych była skórka, następnie głowa, nasada korzenia, a najmniej 

środek. Proces pasteryzacji miał niewielki wpływ na odczucie smaku gorzkiego w soku, 

gorzkość utrzymywała się na poziomie zbliżonym do soku surowego i nie zmieniała się istotnie 

w miarę upływu czasu pasteryzacji. Zagęszczanie soku zwiększyło odczucie smaku gorzkiego, 

zakwaszenie natomiast całkowicie eliminowało smak gorzki w ocenianym soku z buraków 

wszystkich odmian [Załącznik 4: II.D2.12] . 

Badania dotyczące wpływu uwarunkowań surowcowych i technologicznych na jakość 

produktów prowadziłam również w ramach uczestnictwa w projekcie badawczym MNiSW nr 

N N312 1497 33, pt.:   „Wpływ stopnia dojrzałości, czasu przechowywania i suszenia na zmiany 

zawartości związków bioaktywnych śliwek (Prunus domestica) oraz ocena właściwości 

prozdrowotnych śliwek wybranej odmiany” (2007-2010), [Załącznik 4: II.I.6], którego 

kierownikiem była Pani dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak.  W badaniach  oceniano 

zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą oraz właściwości sensoryczne świeżych 

owoców  różnych odmian śliw po zbiorze oraz po przechowywaniu. Dla wybranych odmian 

analizowano wymienione parametry jakości również po procesie odwadniania osmotycznego 

i suszenia, w zależności od zastosowanej metody. W ramach prowadzonych prac 

dokonywałam analizy aktywności przeciwutleniającej i zawartości antocyjanów w śliwkach. 

Aktywność przeciwutleniająca świeżych owoców wynosiła od 12,5 do 22,9 μmol Trolox/g. 

Wysokim jej poziomem charakteryzowały się odmiany: Čačanska Najbolja, Bluefre oraz Valor. 

W przeliczeniu na suchą masę wysoki poziom aktywności przeciwutleniającej przejawiały 

odmiany Bluefre i Čačanska Najbolja, odpowiednio 162 i 144 μmol Trolox/g s.m. Odmiany 

śliwek Węgierka Zwykła i Dąbrowicka oraz Valjevka wykazywały niską aktywność 

przeciwutleniajcą. Najwięcej antocyjanów stwierdzono w śliwkach odmiany Valor – 73,4 mg% 

s. m. [Załącznik 4:II.D2.9].  

W 2012 roku, uczestniczyłam w realizacji badań mających na celu określenie wpływu 

warunków klimatycznych na zawartość związków fenolowych, karotenoidów i zdolność 

przeciwutleniającą owoców pomidora, w ramach współpracy z Panem dr hab. Henrykiem 

Ratajkiewiczem z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, UP w Poznaniu. 

Współpracę podjęłam wspólnie z Panią dr hab. Elżbietą Radziejewską-Kubzdela. 

Przeprowadzone badania, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane ze strefą klimatu 

umiarkowanego, wskazują na istotny wpływ promieniowania fotosyntetycznego czynnego na 

kumulację likopenu i kwasów hydroksycynamonowych w dojrzewających owocach [Załącznik 

4: II.A.9]. 

 Kolejne badania prowadzone w tym obszarze dotyczyły zagadnień związanych z 

ultradźwiękowym wspomaganiem procesów suszenia żywności. Badania, realizowane 

wspólnie z Panią dr hab. Elżbietą Radziejewską-Kubzdela, prowadziłam we współpracy 

podjętej z zespołem kierowanym przez Pana dr hab. Grzegorza Musielaka, prof. nadzw., z 

Zakładu Inżynierii Procesowej, Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Celem badań było określenie wpływu ultradźwiękowego lub mikrofalowego  wspomagania 

suszenia konwekcyjnego na jakość marchwi. Proces suszenia wykonano za pomocą 

innowacyjnej suszarki hybrydowej. W ramach prowadzonych prac uczestniczyłam w analizie 
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zawartości karotenoidów, związków fenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej suszonej 

marchwi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że suszenie konwekcyjne ze 

wspomaganiem ultradźwiękowym o rożnej mocy spowodowało straty związków fenolowych 

wynoszące od 34% (przy mocy ultradźwięków 200 W) do 68% (75 W),  natomiast 

wprowadzenie dodatkowo wspomagania mikrofalowego zwiększyło straty do 86%. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że końcowa zawartość związków 

fenolowych jest efektem zarówno strat związanych z utlenianiem, jak i syntezą de novo. Proces 

suszenia prowadzono w temperaturze 40-50°C, ta temperatura nie powoduje całkowitej 

inaktywacji enzymów oksydacyjnych, polifenoloksydaz i peroksydaz, które mogą powodować 

degradację związków fenolowych. W suszonym materiale odnotowano obecność m. in. 

kwasów chlorogenowego, kawowego,  ferulowego, p-kumarowego i jego pochodnych oraz 

izokumaryny. Zdolność antyoksydacyjna suszu wzrastała wraz ze wzrostem mocy stosowanych 

ultradźwięków wspomagających suszenie konwekcyjne, było to najprawdopodobniej 

wynikiem powstawania w czasie suszenia produktów reakcji Maillarda. W przypadku 

karotenoidów najlepszy efekt odnotowano stosując obróbkę ultradźwiękową o mocy 75 W, 

wówczas retencja karotenoidów wynosiła 98%, przy zastosowaniu  wspomagania 

mikrofalowego retencja była mniejsza, wynosiła 70% [Załącznik 4; II.A.13, II.D3.4,  II.K.6, 

III.B2.22].  

Obecnie prowadzone przeze mnie badania związane są z realizacją podwykonawstwa 

w  projekcie badawczym NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa”, 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”  (2017-2021) 

[Załącznik 4: II. I.9, III.A.3], w którym jestem głównym wykonawcą (kluczowy personel). 

Wnioskodawcą projektu jest firma Przetwórnia Gil Sp. z o.o. Celem prowadzonych badań jest 

wdrożenie technologii nasączania próżniowego kostki jabłkowej związkami hamującymi 

brązowienie enzymatyczne i mięknięcie tkanki oraz eliminacja stosowanych do tej pory 

związków siarki. Ponadto istotnym aspektem prowadzonych prac jest zastosowanie systemu 

pakowania gotowego produktu umożliwiającego eliminację dodatku chemicznych 

konserwantów. Jednocześnie od zastosowanej innowacyjnej technologii oczekuje się 

minimalizacji strat związków biologicznie aktywnych w produkcie [Załącznik 4: III.B2.23]. 

 

e) Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 Całkowity dorobek naukowy zaprezentowany w załączniku 4 i obliczony zgodnie z 

punktacją MNiSW wynosi 816 punktów. Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych prac 

wynosi 27,488. Liczba cytowań wg bazy Web of Science  - 43 (z pominięciem autocytowań – 

42), Index Hirscha – 4. Dotychczas opublikowałam 151 prac, z czego 135 po uzyskaniu 

stopnia doktora. Na mój dorobek składa się: 

 13 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) artykułów uwzględnionych w bazie JCR, 
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  32 (w tym 27 po uzyskaniu stopnia doktora) artykułów wymienionych w części B 

wykazu MNiSW, 

 9 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) rozdziałów w monografiach, 

 4 (w tym 1 po uzyskanie stopnia doktora) artykułów opublikowane w materiałach 

konferencyjnych, 

 10 (w tym 9 po uzyskaniu stopnia doktora) referatów na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych), 

 3 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) opisy patentowe, 

 52 (w tym 45 po uzyskaniu stopnia doktora) komunikaty konferencyjne o zasięgu 

krajowym, 

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

międzynarodowym, 

 2 (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) opracowania z realizacji grantów 

badawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


