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CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Pozyskanie wiedzy na temat fizykochemicznych i sensorycznych metod badania żywności oraz umiejętności doboru i
wykonywania badań właściwości fizykochemicznych żywności i ocen sensorycznych produktów spożywczych oraz ich
interpretacji. Nadrzędnym celem jest umiejętność wykorzystania przeprowadzonych ocen w kontroli procesu
technologicznego, procesu przechowywania oraz w procesie opracowywania nowych technologii i produktów.
METODY DYDAKTYCZNE
Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie ćwiczenia i interpretacja wyniku, dyskusja
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
kierunkowych
E1 ma poszerzoną wiedzę na temat właściwości fizyko chemicznych składników żywności potrafi
AN2A_W04
określić ich wpływ na kształtowanie jakości produktu
AN2A_W05
E2 identyfikuje składniki odpowiadające za właściwości funkcjonalne i cechy sensoryczne żywności.
AN2A_W06
E3. Zna podstawy reologii spożywczych cieczy newtonowskich, nienewtonowskich i żelów oraz
AN2A_W09
podstawy tekstury żywności, zwłaszcza o postaci pian stałych
E4. Zna podstawy fizykochemiczne wytwarzania i zapewnienia trwałości emulsji
E5. Zna podstawy przejść fazowych w układach spożywczych i teoretyczne podstawy analizy
termicznej
E6. Rozpoznaje podstawowe metody oceny sensorycznej żywności
E7. Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zmysłów człowieka
E8. Wykonuje podstawowe badania właściwości reologicznych i profilu teksturowego żywności
E9. Wskazuje metody oceny trwałości emulsji.
E10. Określa warunki wykonania i wykonuje oznaczenie właściwości termodynamicznych żywności
metodą DSC.
E11. Ocenia właściwości sensoryczne produktu żywnościowego, opracowuje i interpretuje wyniki
E12. Wybiera i stosuje odpowiednią metodę analizy sensorycznej w celu rozwiązania określonego
problemu związanego z jakością produktu
E13. potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów lub specjalności przy realizacji
badań fizykochemicznych właściwości żywności
E14. Potrafi pracować w panelu sensorycznym przyjmując rożne role,
E15. Potrafi zaproponować praktyczne wykorzystanie wyników wykonanych ocen sensorycznych.
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E2, E3, E4,
E5, E6, E7,
E14,E15
E8, E9, E10,
E11, E12, E13
E1, E2, E3,
E4, E5, E6, E7

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Przedmiot zapoznaje z podstawami wiedzy o hierarchicznej strukturze produktów spożywczych i takich właściwościach
fizykochemicznych żywności, jak właściwości reologiczne, teksturowe, cieplne i właściwości fizykochemiczne emulsji, a także
mechanizm uwalniania związków zapachowych z produktów spożywczych, jak również z metodami instrumentalnymi
badania tych właściwości. Przedmiot zapoznaje też z sensoryką żywności, tj. z interakcją produktów spożywczych z
receptorami zmysłowymi człowieka zachodzącą podczas spożywania i podstawami fizjologii zmysłów człowieka, które
stanowią w tym przypadku aparat pomiarowy. Przedstawiona jest rola oceny sensorycznej smaku, zapachu i tekstury,
warunki niezbędne do jej przeprowadzania oraz stosowane standardowe metody ocen z ich statystyczną interpretacją.
Ocena sensoryczna jest przedstawiona także w relacji do oceny instrumentalnej.
Wykłady obejmują następującą tematykę: hierarchiczna struktura żywności, reologia układów ciekłych newtonowskich i nienewtonowskich oraz żeli, tekstura żywności, właściwości emulsji, ich wytwarzanie i stabilność, przejścia fazowe I i II rzędu
zachodzące w żywności, podstawy teoretyczne analizy termicznej, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, właściwości
termodynamiczne tłuszczów białek i węglowodanów, przemiany fazowe wody, budowa, funkcjonowanie i znaczenie zmysłów
człowieka, charakterystyka metod sensorycznych, warunki prowadzenia analizy sensorycznej, zespół oceniający, metody
profilowania w analizie sensorycznej.
Ćwiczenia obejmują:
Właściwości fizykochemiczne żywności: wyznaczanie krzywych płynięcia i spektrów mechanicznych oraz wykonanie testu
retardacji wykorzystywane w badaniu spożywczych cieczy newtonowskich, nienewtonowskich, i żeli, wyznaczanie profilu
teksturowego spożywczych pian stałych, ocena właściwości fizycznych i stabilności emulsji, analiza DSC na przykładzie
analizy profilu topnienia i krystalizacji czekolady oraz identyfikacji różnych form polimorficznych tłuszczu kakaowego.
Sensoryka żywności: selekcja zespołu sensorycznego, daltonizm smakowy, test węchowy, testy różnicowe, oceny punktowe
w kontroli jakości.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
20
Kolokwium
Egzamin
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