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1. Imi� i nazwisko: Dominik Kmiecik 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

• 2002 Magister in�ynier technologii �ywno�ci w zakresie �ywienia cz�owieka, 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydzia� Technologii �ywno�ci (obecnie 

Wydzia� Nauk o �ywno�ci i �ywieniu). 

• Tytu� pracy magisterskiej: W�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce hydrolizatów 

�ruty rzepakowej w wybranych uk�adach modelowych. 

• Promotor: prof. dr hab. Józef Korczak.  

  

• 2007 Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii �ywno�ci i �ywienia, 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydzia� Nauk o �ywno�ci i �ywieniu. 

• Tytu� rozprawy doktorskiej: Wp�yw procesów termicznych na przemiany 

steroli w oleju rzepakowym. 

• Promotor: prof. dr hab. Józef Korczak.  

Inne posiadane dyplomy  

• 2013 Dyplom uko�czenia Studium Podyplomowego, Mened�er Projektu 

Badawczo � Rozwojowego, Wy�sza Szko�a Bankowa w Poznaniu.  

3. Przebieg pracy zawodowej  

• 02.2007 � 09.2007: instruktor w Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka, 

Wydzia� Nauk o �ywno�ci i �ywieniu, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. 

• 10.2007-09.2008: asystent w Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka, 

Wydzia� Nauk o �ywno�ci i �ywieniu, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. 

• 10.2008 � obecnie: adiunkt w Katedrze Technologii Gastronomicznej i 

�ywno�ci Funkcjonalnej (wcze�niej Katedrze Technologii �ywienia 

Cz�owieka), Wydzia� Nauk o �ywno�ci i �ywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu. 
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4. Dzia�alno�� naukowo-badawcza  

4.1. Wskazanie osi�gni�cia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

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

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z pó�. zm.) 

Osi�gni�ciem, b�d�cym podstaw� do ubiegania si� o stopie� naukowy doktora 

habilitowanego, jest cykl czterech monotematycznych prac uj�tych pod wspólnym 

tytu�em:  

Polimeryzacja triacylogliceroli w czasie procesu sma�enia i mo�liwo�ci jej 

ograniczenia 

i. Kmiecik D., Kobus-Cisowska J., Korczak J. (2017). The content of anti-nutritional 

components in frozen fried-potato products. LWT - Food Science and 

Technology, 85, 275�282. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.07.030 

IF 2016 = 2,329  
MNiSW = 35 pkt. 
LICZBA CYTOWA� - 0 

ii. Kmiecik, D., Kobus-Cisowska, J., Kulczy�ski, B. (2018). Thermal decomposition 

of partially hydrogenated rapeseed oil during repeated frying traditional and fast 

French fries. Journal of the American Oil Chemists� Society. 

http://doi.org/10.1002/aocs.12038. 

IF 2016 = 1,421  
MNiSW = 25 pkt. 
LICZBA CYTOWA� - 0 

iii. Rudzi�ska, M., Hassanein, M. M. M., Abdel-Razek, A. G., Kmiecik, D., Siger, A., 
Ratusz, K. (2018). Influence of composition on degradation during repeated 
deep-fat frying of binary and ternary blends of palm, sunflower and soybean oils 
with health-optimised saturated-to-unsaturated fatty acid ratios. International 
Journal of Food Science and Technology, 53(1), 1021�1029. 
http://doi.org/10.1111/ijfs.13678 

IF 2016 = 1,640 
MNiSW = 25 pkt. 
LICZBA CYTOWA� - 0 
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iv. Kmiecik D., Gramza-Micha�owska A., Korczak J. (2018). Anti-polymerization 

activity of tea and fruits extracts during rapeseed oil heating. Food Chemistry, 

239, 858�864. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.07.025  

IF 2016 = 4,529  
MNiSW = 40 pkt. 

LICZBA CYTOWA� - 1 

!�czna punktacja 4 prac zg�oszonych do oceny w post�powaniu habilitacyjnym: 

Sumaryczny IF � 9,919  

Punkty MNiSW - 125  

Suma cytowa� - 1  

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wy�szego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczb�

punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.  

Mój wk�ad w w/w publikacje obejmuje: autorstwo koncepcji bada�, udzia� w wykonaniu 

do�wiadcze� oraz wi�kszo�ci oznacze� analitycznych, opracowanie wyników i ich 

analiz� statystyczn�, wnioskowanie, przygotowanie i redakcj� manuskryptów (za��czono 

o�wiadczenia wspó�autorów). 

4.2. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników osi�gni�cia  

4.2.1. Wprowadzenie  

Sma�enie jest jednym z najcz��ciej wykorzystywanych procesów obróbki termicznej 

na �wiecie, zarówno w zak�adach gastronomicznych jak i gospodarstwach domowych. 

Sma�enie jest tak�e wykorzystywane w zak�adach przemys�owych do przygotowania 

mi�dzy innymi ziemniaczanych produktów sma�onych, które ciesz� si� du�ym 

zainteresowaniem w�ród konsumentów. Podczas sma�enia wykorzystuje si� rozgrzany 

do temperatury 150-190ºC t�uszcz, na którym �ywno�� w krótkim czasie jest obsma�ana 

(sma�enie na patelni) lub zanurzana (sma�enie zanurzeniowe). W wyniku procesu 

sma�enia otrzymuje si� produkty o unikatowych cechach sensorycznych (z�ota barwa, 

chrupka tekstura, charakterystyczny zapach), które s� bardzo po��dane przez 

konsumentów (Aladedunye, 2015; Saguy & Dana, 2003). Szybko�� procesu, 

stosunkowo niska cena otrzymanych produktów, unikatowe cechy sensoryczne oraz 
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rozwój przemys�u przyczyniaj� si� do ci�g�ego wzrostu spo�ycia tego rodzaju �ywno�ci, 

co budzi coraz wi�ksze zastrze�enia w�ród lekarzy oraz osób zwi�zanych z �ywieniem 

cz�owieka. Zwi�kszone spo�ycie �ywno�ci sma�onej jest obecnie coraz cz��ciej 

powi�zane z chorobami cywilizacyjnymi, do których zaliczamy oty�o��, nadci�nienie 

t�tnicze, choroby sercowo-naczyniowe czy cukrzyc� (Bao, Tobias, Olsen, & Zhang, 

2014; Cahill et al., 2014; Gadiraju, Patel, Gaziano, & Djoussé, 2015; Kang & Kim, 2016; 

Qi et al., 2014; Sayon-Orea et al., 2013).  

Pierwszym elementem wp�ywaj�cym na zagro�enia zwi�zane ze spo�yciem 

sma�onej �ywno�ci jest jej podwy�szona warto�� energetyczna oraz rodzaj 

wykorzystywanego t�uszczu w czasie sma�enia.  

Proces sma�enia b�d�cy procesem wymiany masy i ciep�a prowadzi do wymiany 

wody znajduj�cej si� w produkcie na t�uszcz, który stanowi medium grzejne i w wyniku 

procesu absorpcji staje si� integraln� cz��ci� sma�onej potrawy decyduj�c o jej warto�ci 

od�ywczej (Dana & Saguy, 2006; Gertz, 2014). Zawarto�� t�uszczu w sma�onych 

produktach mo�e waha� si� od kilku do kilkudziesi�ciu procent i jest zale�na od 

warunków procesu sma�enia (temperatura, czas, stopie� degradacji t�uszczu, sposób 

sma�enia), rodzaju sma�onego produktu (sk�ad chemiczny, stosunek powierzchni 

kontaktu z t�uszczem do masy produktu) oraz sposobu post�powania z produktem po 

zako�czeniu sma�enia (Del Carmen Flores-Álvarez, Molina-Hernández, Hernández-

Raya, & Sosa-Morales, 2012; Korczak & Kmiecik, 2016). Poza warto�ci� energetyczn�

wa�ny z punktu widzenia �ywieniowego jest równie� sk�ad t�uszczów wykorzystywanych 

w procesie sma�enia. Wysoka zawarto�� nasyconych kwasów t�uszczowych (SFA) w ich 

sk�adzie lub wykorzystanie olejów uwodornionych, mimo zwi�kszenia ich stabilno�ci 

termicznej, jest niepo��dana z punktu widzenia �ywieniowego. Z tego powodu szerokie 

wykorzystanie oleju palmowego, o du�ej stabilno�ci termicznej i niskiej cenie, jest coraz 

cz��ciej krytykowane, ze wzgl�du na negatywny wp�yw SFA na organizm cz�owieka 

(Imoisi, Ilori, Agho, & Ekhator, 2015; Mancini et al., 2015). Równie� oleje uwodornione, o 

wysokiej zawarto�ci kwasów t�uszczowych o konfiguracji trans (TFA) powstaj�cych w 

czasie ich uwodorniania, niekorzystnie wp�ywaj� na nasze zdrowie (Filip, Fink, Hribar, & 

Vidrih, 2010; Stender & Dyerberg, 2003).  

�eby zmniejszy� negatywny wp�yw t�uszczów nasyconych w procesie sma�enia coraz 

cz��ciej wykorzystuje si� oleje ro�linne, które charakteryzuj� si� wysok� zawarto�ci�

jednonienasyconych kwasów t�uszczowych (MUFA), szczególnie kwasu oleinowego. 

Niestety, cz�sto oleje bogate w kwasy jednonienasycone charakteryzuj� si� tak�e 

podwy�szon� zawarto�ci� wielonienasyconych kwasów t�uszczowych (PUFA). 

Obecno�� w ich sk�adzie wysokiej zawarto�ci kwasów nienasyconych, szczególnie 
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PUFA prowadzi do ich szybszej degradacji w czasie procesu sma�enia (Przybylski, 

Gruczynska, & Aladedunye, 2013).  

Drugim elementem, jaki nale�y wzi�� pod uwag� rozpatruj�c negatywne skutki 

spo�ycia �ywno�ci sma�onej jest obecno�� substancji niepo��danych powsta�ych na 

drodze degradacji triacylogliceroli oraz innych substancji obecnych w t�uszczach 

wykorzystywanych do sma�enia, do których mo�emy zaliczy� fitosterole oraz tokoferole. 

Szczególnie istotne staje si� to w przypadku procesów sma�enia zanurzeniowego, gdzie 

olej wykorzystywany jest wielokrotnie przez d�ugi okres czasu.  

W wyniku sma�enia t�uszcze wykorzystywane w tym procesie pod wp�ywem tlenu z 

powietrza, pary wodnej pochodz�cej ze sma�onych produktów i wysokiej temperatury, 

ulegaj� degradacji w czasie procesów utleniania, hydrolizy oraz przemian termicznych 

(Aladedunye, 2015). Szybko�� degradacji medium sma�alniczego zale�y od rodzaju 

wykorzystywanego t�uszczu (sk�adu kwasów t�uszczowych, obecno�ci 

przeciwutleniaczy), warunków procesu (temperatura, czas, sposób sma�enia, dost�p 

tlenu) oraz rodzaju sma�onego produktu (sk�ad chemiczny, ilo�� wody, obecno��

przeciw � i proutleniaczy) (Del Carmen Flores-Álvarez et al., 2012; Fournier et al., 2006; 

Gertz, Klostermann, & Kochhar, 2000; Marinova et al., 2012). W wyniku utleniania 

dochodzi do powstania mi�dzy innymi takich zwi�zków jak alkohole, aldehydy, ketony, 

w�glowodory, polimery triacylogliceroli czy pochodne utlenione steroli. Hydroliza 

prowadzi do powstania wolnych kwasów t�uszczowych, di-, monoacylogliceroli oraz 

glicerolu. W wyniku procesów termicznych, zachodz�cych tak�e przy ograniczonym 

dost�pie tlenu, dochodzi do polimeryzacji, cyklizacji oraz powstania innych 

niepo��danych substancji, do których mo�emy zaliczy� akrylamid, powstaj�cy w wyniku 

termicznej degradacji triacylogliceroli (Berdeaux et al., 2007; Kmiecik et al., 2011; 

Raczyk et al., 2017; Silvagni, Franco, Bagno, & Rastrelli, 2010). Dodatkowo oleje mog�

by� 	ród�em tzw. �zanieczyszcze� procesowych �ywno�ci�, do których nale�y 3-MCPD 

(3-chloro-1,2-propanodiol) i glicydol oraz ich estry z kwasami t�uszczowymi (Anio�owska 

& Kita, 2015; Kowalska, Gruczy�ska, & Tarnowska, 2017).  

Polimeryzacja triacylogliceroli (TAG) jest procesem, który zachodzi stopniowo w 

pó	niejszych fazach procesu sma�enia i prowadzi do powstania zwi�zków o masie 

cz�steczkowej wi�kszej ni� masa cz�steczkowa pojedynczego triacyloglicerolu. 

Polimeryzacja triacylogliceroli mo�e zachodzi� pod wp�ywem tlenu i temperatury w 

wyniku rodnikowych reakcji polimeryzacji lub przy ograniczonym dost�pie tlenu, g�ównie 

pod wp�ywem temperatury w wyniku nie rodnikowych reakcji polimeryzacji. Prowadzi to 

do powstania zwi�zków o du�ej masie cz�steczkowej po��czonych za pomoc� wi�za� o 

strukturze �C-C-, -C-O-C- lub -C-O-O-C-, które mo�na zaliczy� do dwóch grup, 

polimerów polarnych lub niepolarnych, w zale�no�ci od wyst�powania w ich budowie, 
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b�d	 nie, atomu tlenu (Seniha Guner, Yagci, & Tuncer Erciyes, 2006; Zhang, Saleh, 

Chen, & Shen, 2012). Do g�ównych czynników wp�ywaj�cych na zawarto�� polimerów 

oraz ich struktur� nale�y zaliczy� warunki procesu (temperatur� i dost�p tlenu) oraz 

rodzaj wykorzystywanego oleju (sk�ad kwasów t�uszczowych). Zawarto�� polimerów w 

czasie sma�enia gwa�townie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury procesu, 

wyd�u�eniem jego czasu oraz wzrostem zawarto�ci nienasyconych kwasów 

t�uszczowych (Abidi, Kim, & Rennick, 1999; Fournier et al., 2006; Gerde, Hardy, Fehr, & 

White, 2007; Steel, Dobarganes, & Barrera-Arellano, 2006).  

Obecno�� polimerów TAG w oleju wykorzystywanym w czasie sma�enia, a co za tym 

idzie w �ywno�ci sma�onej, jest niepo��dana z dwóch powodów. Ich wyst�powanie 

przyczynia si� do pogorszenia w�a�ciwo�ci fizycznych t�uszczu wykorzystywanego jako 

medium grzejne. Wzrost ich zawarto�ci prowadzi do redukcji transferu ciep�a pomi�dzy 

elementami grzejnymi a powierzchni� sma�onego produktu oraz wp�ywa na wzrost 

lepko�ci t�uszczu. Oba te czynniki cz�sto powi�zane s� z wyd�u�eniem czasu sma�enia, 

pogorszeniem walorów organoleptycznych sma�onej �ywno�ci oraz wzrostem w niej 

zawarto�ci t�uszczu (Choe & Min, 2007). Natomiast spo�ycie �ywno�ci zawieraj�cej w 

swoim sk�adzie polimery triacylogliceroli mo�e bezpo�rednio lub po�rednio wp�ywa� na 

zdrowie cz�owieka. Obecno�� polimerów TAG w sma�onej �ywno�ci mo�e oddzia�ywa�

na metabolizm lipidów w organizmie cz�owieka, profil lipidowy krwi (podwy�sza� LDL 

obni�aj�c jednocze�nie HDL) oraz funkcjonowanie nerek. Wzrost spo�ycia polimerów 

TAG prowadzi do podwy�szenia ich zawarto�� w jelitach zwi�kszaj�c tempo utleniania 

t�uszczów i zwi�kszaj�c stres oksydacyjny. Utlenianie t�uszczów oraz stres oksydacyjny 

jest obecnie coraz cz��ciej powi�zane z rozwojem takich chorób jak rak, choroba 

Alzheimera, choroby serca oraz cukrzyca i jej powik�ania (Chao, Huang, Liao, Huang, & 

Huang, 2007; David, González-Muñoz, Benedí, Bastida, & Sánchez-Muniz, 2010; 

Falade, Oboh, & Okoh, 2017).  

W �wietle wci�� zwi�kszaj�cego si� zainteresowania produktami sma�onymi i 

pogarszania si� stanu od�ywienia spo�ecze�stwa (wzrost populacji osób oty�ych, 

zwi�kszenie zachorowalno�ci na choroby cywilizacyjne), podj�te badania prowadz� do 

oceny zawarto�ci polimerów w popularnych produktach sma�onych dost�pnych na rynku 

oraz do oceny wp�ywu wykorzystywanych do sma�enia w warunkach przemys�owych i 

gastronomicznych t�uszczów przy jednoczesnej próbie poszukiwania skutecznych 

czynników ograniczaj�cych zachodz�ce w nich zmiany polimeryzacyjne. 
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4.2.2. Cel bada�

Celem bada� realizowanych w ramach prezentowanego osi�gni�cia naukowego by�a 

ocena wp�ywu warunków procesu sma�enia zanurzeniowego na proces termicznej 

polimeryzacji medium sma�alniczego poprzez okre�lenie zawarto�ci polimerów w oleju 

sma�alniczym i sma�onych wyrobach. Oceniano równie� mo�liwo�� wykorzystania 

ekstraktów ro�linnych do ograniczenia wp�ywu wysokiej temperatury na szybko��

degradacji termicznej olejów. 

Szczegó�owe cele pracy to: 

1. Analiza zawarto�ci polimerów triacylogliceroli w sma�onych ziemniaczanych 

produktach mro�onych dost�pnych na rynku dla gastronomii i konsumenta 

indywidualnego.  

2. Ocena wp�ywu rodzaju wykorzystanego oleju w zak�adzie przemys�owym na 

zawarto�� produktów polimeryzacji triacylogliceroli w �ywno�ci sma�onej. 

3. Ocena wp�ywu czasu sma�enia na szybko�� procesu polimeryzacji cz��ciowo 

uwodornionego oleju rzepakowego w symulowanych warunkach procesu 

gastronomicznego. 

4. Ocena wp�ywu sk�adu kwasów t�uszczowych medium sma�alniczego na szybko��

polimeryzacji triacylogliceroli. 

5. Ocena wp�ywu dodatków ekstraktów ro�linnych i owocowych na szybko�� procesu 

polimeryzacji triacylogliceroli i ilo�� powsta�ych polimerów.  

4.2.3. Omówienie osi�gni�tych wyników bada� wraz z opisem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

Ad. 1 i 2.  

(1) Analiza zawarto�ci polimerów triacylogliceroli w sma�onych ziemniaczanych 

produktach mro�onych dost�pnych na rynku dla gastronomii i konsumenta 

indywidualnego.  

(2) Ocena wp�ywu rodzaju wykorzystanego oleju w zak�adzie przemys�owym na 

zawarto�� produktów polimeryzacji triacylogliceroli w �ywno�ci sma�onej. 

Publikacja: Kmiecik D., Kobus-Cisowska J., Korczak J. (2017). The content of anti-

nutritional components in frozen fried-potato products. LWT - Food Science and 

Technology, 85, 275�282. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.07.030 
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W pracy okre�lono zawarto�� i sk�ad produktów termicznej degradacji triacylogliceroli 

w t�uszczu wyekstrahowanym z 21 sma�onych ziemniaczanych produktów mro�onych 

przeznaczonych dla gastronomii i gospodarstw domowych. Produkty zakupiono 

bezpo�rednio od trzech wiod�cych producentów tego typu produktów na rynku polskim 

(okre�lonych dalej jako A, B i C). Analizie poddano frytki proste (9 produktów), frytki 

karbowane (5 produktów), cz�stki ziemniaka (3 produkty), talarki ziemniaczane (2 

produkty) i kuleczki ziemniaczane (2 produkty). Siedemna�cie produktów 

przeznaczonych by�o zarówno dla gospodarstw domowych jak i gastronomi, a 4 tylko i 

wy��cznie dla gastronomii. Produkty przeznaczone wy��cznie dla gastronomii i 4 rodzaje 

frytek ziemniaczanych z pierwszej grupy mog�y by� przygotowane jedynie przy pomocy 

sma�alnika. Pozosta�e produkty mo�na by�o przygotowa� przy pomocy sma�alnika, 

piekarnika lub w kuchence mikrofalowej. W t�uszczu wyekstrahowanym z produktów 

okre�lono sk�ad kwasów t�uszczowych metod� chromatografii gazowej (GC) i na jego 

podstawie obliczono liczb� jodow� (CIV). Pozwoli�o to na potwierdzenie (deklaracja na 

etykiecie) rodzaju wykorzystanego przez producentów t�uszczu. W t�uszczu okre�lono 

tak�e zawarto�� zwi�zków polarnych (TPC) pozwalaj�c� na okre�lenie stopnia 

degradacji medium sma�alniczego. Zawarto�� polimerów triacylogliceroli oraz ich profil 

okre�lono metod� chromatografii wykluczania (HPSEC) wykorzystuj�c chromatograf 

cieczowy sprz��ony z detektorem �wiat�a rozproszonego (ELSD). Rozdzia� i 

identyfikacj� produktów termicznej degradacji TAG, w tym dimerów, trimerów i 

oligomerów triacylogliceroli, dokona�em na dwóch po��czonych kolumnach Phenogel 

(100 Å i 500 Å, 5 µm, 300 x 7.8 mm). Zawarto�� polimerów TAG okre�li�em we frakcji 

polarnej i nie polarnej otrzymanych prób.  

Olej palmowy zosta� wykorzystany do przygotowania 10 analizowanych produktów (3 

produkty z firmy A i wszystkie 7 z firmy B). W pozosta�ych 11 produktach (5 produktów z 

firmy A i wszystkie 6 z firmy C) wykorzystano olej s�onecznikowy. Okre�lony przeze mnie 

stopie� degradacji t�uszczu, wyra�ony w postaci zawarto�ci zwi�zków polarnych, waha� 

si� w granicach od 6,6 w �wiartkach ziemniaczanych do 17,2% we frytkach tradycyjnych. 

Zawarto�� TPC by�a powi�zana z rodzajem oleju wykorzystywanego do sma�enia i by�a 

wy�sza, gdy wykorzystywano olej s�onecznikowy ni� palmowy. W poszczególnych 

grupach produktów zawarto�� TPC waha�a si� w granicach od 1,7 do 17,2% (frytki 

tradycyjne), od 8,82 do 15% (frytki karbowane), od 6,58 do 13,5% (cz�stki ziemniaka), 

od 10,3 do 14,7% (plasterki ziemniaka) i od 13,4 do 16,6% (kuleczki ziemniaczane) i nie 

przekracza�a dopuszczalnej przez prawo warto�ci 25%.  

W czasie prowadzonych bada� stwierdzi�em, �e ca�kowita zawarto�� polimerów w 

analizowanych produktach waha�a si� w granicach od 13,3 mg do 265 mg/100 g t�uszczu 

i w wi�kszym stopniu zale�a�a od wykorzystanego oleju do sma�enia ni� od rodzaju 
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produktu. Najni�sz� zawarto�ci� polimerów charakteryzowa�y si� cz�steczki ziemniaka z 

firmy C, a najwy�sz� kuleczki ziemniaczane z firmy A. Zawarto�� polimerów w 

produktach przygotowanych z wykorzystaniem oleju palmowego by�a �rednio o 60% 

ni�sza w porównaniu do produktów usma�onych na oleju s�onecznikowym. Zawarto��

polimerów w produktach usma�onych na oleju palmowym waha�a si� od 14,9 do 95 

mg/100 g t�uszczu, a gdy wykorzystywano olej s�onecznikowy od 13,3 do 265 mg/100 g 

t�uszczu. Najwy�sz� zawarto�� polimerów obserwowa�em w próbach, 

charakteryzuj�cych si� wysok� zawarto�ci� jedno i wielonienasyconych kwasów 

t�uszczowych. Analizuj�c sk�ad frakcji polarnej i niepolarnej oleju wyekstrahowanego z 

analizowanych produktów stwierdzi�em, �e wi�kszo�� polimerów znajdowa�o si� we 

frakcji polarnej t�uszczu oraz �e zawiera�a ona zarówno dimery, trimery jak i bardziej 

zaawansowane produkty polimeryzacji okre�lone jako oligomery TAG. Frakcja 

niepolarna oleju zawiera�a przede wszystkim dimery triacylogliceroli, które wyst�powa�y 

na bardzo niskim poziomie (0-6,2 mg/g oleju). W wi�kszo�ci przypadków wysoka 

zawarto�� dimerów by�a powi�zana z wysok� zawarto�ci� trimerów i oligomerów 

identyfikowanych w wyekstrahowanym t�uszczu.  

Przeprowadzone przeze mnie badania wykaza�y, �e sma�one ziemniaczane produkty 

mro�one znajduj�ce si� na rynku stanowi� 	ród�o substancji niekorzystnych �ywieniowo, 

w tym polimerów triacylogliceroli. Jednak�e ich zawarto�� jest bardzo zró�nicowana i 

zale�na przede wszystkim od dwóch czynników tj. (I) od rodzaju wykorzystanego oleju 

(sk�adu jego kwasów t�uszczowych) oraz (II) od stanu degradacji wykorzystywanego 

medium sma�alniczego. Generalnie wysoki stopie� nienasycenia medium 

sma�alniczego, szczególnie obecno�ci kwasów wielonienasyconych, prowadzi� do 

wysokiej zawarto�ci polimerów w produkcie. Jednak�e, je�li wykorzystywany olej 

charakteryzowa� si� wysok� zawarto�ci� kwasów nienasyconych, ale by� �wie�y, 

zawarto�� polimerów by�a stosunkowo niska. Wysoka zawarto�� kwasów nienasyconych 

oraz wysoki stopie� degradacji medium prowadzi� do przyspieszenia procesu 

polimeryzacji.  

Ad. 3. Ocena wp�ywu czasu sma�enia na szybko�� procesu polimeryzacji cz��ciowo 

uwodornionego oleju rzepakowego w symulowanych warunkach procesu 

gastronomicznego. 

Publikacja: Kmiecik, D., Kobus-Cisowska, J., Kulczy�ski, B. (2018). Thermal 

decomposition of partially hydrogenated rapeseed oil during repeated frying 

traditional and fast French fries. Journal of the American Oil Chemists� Society. 

http://doi.org/10.1002/aocs.12038. 
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Celem pracy by�o porównanie i okre�lenie wp�ywu czasu sma�enia jednostkowej 

porcji frytek ziemniaczanych na szybko�� termicznej degradacji cz��ciowo 

uwodornionego oleju rzepakowego ze szczególnym uwzgl�dnieniem zmian zawarto�ci 

polimerów triacylogliceroli (TAG). W procesie sma�enia, który by� prowadzony w 

temperaturze 170 ± 5°C przez 48 h, wykorzystano dost�pne na rynku mro�one frytki 

ziemniaczane o tradycyjnym i skróconym czasie sma�enia (frytki typu �fast�). Frytki typu 

�fast� charakteryzowa�y si� o po�ow� krótszym czasem sma�enia, w porównaniu do 

frytek tradycyjnych, który wynosi� 1,5 minuty. Frytki sma�ono w 5 litrowych elektrycznych 

frytownicach gastronomicznych wykorzystuj�c cz��ciowo uwodorniony olej rzepakowy. 

Jednostkowo sma�ono 100 g porcje frytek w cyklach 15 minutowych. Jeden cykl 

sma�enia obejmowa� czas sma�enia, 3 lub 1,5 minuty odpowiednio dla frytek 

tradycyjnych i typu �fast�, oraz czas ogrzewania oleju (12 lub 13,5 minuty). Próby oleju 

do analiz pobierano po ka�dych 8 h sma�enia, szczelnie zamykano w atmosferze azotu i 

przechowywano w temperaturze -28°C do momentu wykonania analiz chemicznych. W 

czasie prowadzenia bada� w pierwszej kolejno�ci okre�li�em sk�ad kwasów t�uszczowych 

i liczb� jodow� wykorzystywanych surowców, a tak�e zawarto�� t�uszczu i wody we 

frytkach ziemniaczanych niepoddanych procesowi sma�enia laboratoryjnego. W próbach 

oleju zebranych w czasie do�wiadczenia okre�li�em zmiany zawarto�ci zwi�zków 

polarnych (TPC) oraz polimerów triacylogliceroli. Zawarto�� polimerów triacylogliceroli 

oraz ich profil (dimery, trimery i oligomery) okre�li�em we frakcji polarnej i niepolarnej 

oleju przy pomocy chromatografii wykluczania (HPSEC) wykorzystuj�c chromatograf 

cieczowy sprz��ony z detektorem �wiat�a rozproszonego (ELSD). Rozdzia� i 

identyfikacj� produktów termicznej degradacji TAG, w tym dimerów, trimerów i 

oligomerów triacylogliceroli, dokona�em na dwóch po��czonych kolumnach Phenogel 

(100 Å i 500 Å, 5 µm, 300 x 7.8 mm). 

Frytki ziemniaczane u�yte w czasie do�wiadczenia by�y przygotowane w zak�adzie 

przemys�owym z wykorzystaniem oleju s�onecznikowego i charakteryzowa�y si�

zbli�onym profilem kwasów t�uszczowych. Ró�ni�y si� natomiast zawarto�ci� t�uszczu 

oraz wody. Frytki tradycyjne zawiera�y 4,9% t�uszczu i 66,53% wody. Frytki typu �fast� 

zawiera�y wi�cej t�uszczu (6,36%) i mniej wody (54,67%). By�o to wywo�ane d�u�szym 

procesem sma�enia frytek typu �fast� w zak�adzie przemys�owym w celu ich 

pó	niejszego, krótszego sma�enia w gastronomi.  

W oleju niepoddanym procesowi sma�enia zawarto�� zwi�zków polarnych wynosi�a 

4,7%, jednak�e nie zaobserwowa�em obecno�ci produktów polimeryzacji TAG. Proces 
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sma�enia prowadzi� do stopniowej degradacji wykorzystywanego oleju rzepakowego i 

wzrostu zawarto�ci zwi�zków polarnych oraz polimerów triacylogliceroli.  

Zawarto�� TPC wzrasta�a w czasie ca�ego procesu sma�enia, jednak�e podczas 

sma�enia frytek tradycyjnych ich ko�cowy poziom w oleju by� istotnie wy�szy ni� w 

próbach otrzymanych w wyniku sma�enia frytek typu �fast�. Ko�cowa zawarto�� TCP w 

oleju wykorzystanym do sma�enia frytek tradycyjnych i typu �fast� by�a odpowiednio 

wy�sza 6,3 i 5,5 razy w porównaniu do oleju niewykorzystanego do sma�enia. 

Zawarto�� zwi�zków polarnych po 48 h sma�enia wynosi�a 29,8% w oleju, w którym 

sma�ono frytki tradycyjne i 25% w oleju wykorzystanym do sma�enia frytek typu �fast�.  

W czasie sma�enia wzrasta�a tak�e zawarto�� polimerów TAG. W oleju 

wykorzystywanym do sma�enia frytek tradycyjnych po 8 h procesu zawarto�� dimerów i 

trimerów we frakcji polarnej wynosi�a odpowiednio 9,37 i 1,67 mg/g oleju i stopniowo 

wzrasta�a przez ca�y czas sma�enia. Po 48 h procesu, zawarto�� dimerów i trimerów 

wzros�a odpowiednio 8,1 i 12,4 razy i wynosi�a 75,93 i 20,66 mg/g oleju. Pierwsze 

oligomery TAG zasta�y zidentyfikowane dopiero po 16 h sma�enia a ich ilo�� wzrasta�a 

od 0,31 do 9 mg/g oleju po 48 h. We frakcji niepolarnej oleju obserwowa�em równie�

obecno�� dimerów TAG jednak�e jedynie w próbie po 8 h sma�enia (6,25 mg/g oleju). W 

oleju rzepakowym wykorzystanym do sma�enia frytek ziemniaczanych typu �fast� 

polimeryzacja triacylogliceroli zachodzi�a w podobny sposób. Jednak�e ko�cowa 

zawarto�� indywidualnych polimerów oraz ich sumy by�a ni�sza, ni� gdy sma�ono 

produkt tradycyjny. Zawarto�� dimerów i trimerów TAG we frakcji polarnej po 8 h 

sma�enia wynosi�a odpowiednio 6,79 i 0,88 mg/g oleju i stopniowo wzrasta�a w czasie 

ca�ego procesu. Ko�cowa zawarto�� tych zwi�zków wynosi�a 55,67 i 13,90 mg/g oleju, 

co stanowi�o odpowiednio 8,1 i 12,4 krotny wzrost. Podobnie jak wcze�niej oligomery 

identyfikowa�em dopiero po 16 h procesu. Ich pocz�tkowa zawarto�� by�a niska (0,11 

mg/g oleju) i wzrasta�a do 8,17 mg/g oleju po zako�czeniu sma�enia. Mimo ze by�a 

ni�sza ni� w przypadku oleju wykorzystanego do sma�enia frytek tradycyjnych to ró�nica 

ta nie by�a istotna statystycznie. Po zako�czeniu procesu sma�enia zawarto�� dimerów, 

trimerów i oligomerów w oleju wykorzystanym do sma�enia frytek typu �fast� by�a ni�sza 

odpowiednio o 27, 33 i 9%.  

Ca�kowita zawarto�� polimerów po zako�czeniu sma�enia wynosi�a 105,58 mg/g oleju 

wykorzystanego do sma�enia produktu tradycyjnego i 77,75 mg/g oleju w czasie 

sma�enia frytek typu �fast�. 

Przeprowadzone przeze mnie badania wykaza�y, �e krótszy czas sma�enia 

jednostkowej porcji frytek typu �fast� przyczynia� si� do ni�szej zawarto�ci w oleju 

poszczególnych polimerów triacylogliceroli oraz ich sumy. Ni�sza zawarto�� wody w 

przygotowanym produkcie oraz skrócenie czasu sma�enia (frytki typu �fast�) daj�
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mo�liwo�ci prowadz�ce do ograniczenia powstawania niekorzystnych technologicznie i 

�ywieniowo produktów polimeryzacji triacylogliceroli w czasie wykorzystania do 

sma�enia cz��ciowo uwodornionego oleju rzepakowego.  

Ad. 4. Ocena wp�ywu sk�adu kwasów t�uszczowych medium sma�alniczego na szybko��

polimeryzacji triacylogliceroli. 

Publikacja: Rudzi�ska, M., Hassanein, M. M. M., Abdel-Razek, A. G., Kmiecik, D., 

Siger, A., Ratusz, K. (2018). Influence of composition on degradation during 

repeated deep-fat frying of binary and ternary blends of palm, sunflower and 

soybean oils with health-optimised saturated-to-unsaturated fatty acid ratios. 

International Journal of Food Science and Technology, 53(1), 1021�1029. 

http://doi.org/10.1111/ijfs.13678 

W pracy okre�lono wp�yw procesu sma�enia frytek ziemniaczanych na szybko��

degradacji mieszanek olejów o optymalnym �ywieniowo stosunku kwasów t�uszczowych 

nasyconych i nienasyconych.  Na bazie oleju palmowego, s�onecznikowego i sojowego 

przygotowano mieszanki olejów, w których stosunek kwasów t�uszczowych nasyconych 

(SFA), jednonienasyconych (MUFA) i wielonienasyconych (PUFA) wynosi� 1:1:1, a 

nast�pnie wykorzystano je w procesie sma�enia w temperaturze 180°C ± 5°C w czasie 

20 h (4 dni po 5 godzin). W czasie sma�enia wykorzystano: olej palmowy (PO), olej 

s�onecznikowy (SFO), olej sojowy (SBO), mieszanin� oleju palmowego i sojowego w 

stosunku 60:40 (PO:SBO), mieszanin� oleju palmowego i s�onecznikowego w stosunku 

55:45 (PO:SFO) oraz mieszanin� oleju palmowego, sojowego i s�onecznikowego w 

stosunku 60:20:20 (PO:SBO:SFO). Po zako�czeniu ka�dego dnia sma�enia pobierano 

prób� oleju, zamykano w �rodowisku azotu i przekazywano do analizy chemicznej. W 

pozyskanych próbkach okre�lono zmiany liczby kwasowej (AV), nadtlenkowej (PV), 

anizydynowej (p-AV), obliczono wska	nik TOTOX, okre�lono stabilno�� oksydacyjn�

testem Rancimat oraz okre�lono sk�ad kwasów t�uszczowych, zawarto�� tokochromanoli, 

sk�adników polarnych (TPC) i polimerów (dimerów i oligomerów) triacylogliceroli (TAG).  

Wykorzystanie olejów oraz ich mieszanek do procesu sma�enia prowadzi�o do ich 

degradacji w zró�nicowanym tempie. Najni�sz� warto�� wska	nika TOTOX oraz 

najwy�sz� stabilno�� oksydacyjn� obserwowano dla oleju palmowego w przeciwie�stwie 

do olejów s�onecznikowego i sojowego, które charakteryzowa�y si� najcz��ciej 

najgorszymi uzyskanymi wynikami. Przygotowane mieszaniny olejów charakteryzowa�y 



Dominik Kmiecik 
Za��cznik nr 2. Autoreferat

15 

si� wy�szymi warto�ciami wska	nika TOTOX oraz ni�sz� stabilno�ci� oksydacyjn� ni�

czysty olej palmowy, jednak�e wy�sz� ni� olej s�onecznikowy i sojowy. Tak�e szybko��

degradacji tokochromanoli by�a zró�nicowana i zale�na od sk�adu kwasów t�uszczowych 

wykorzystywanych olejów i ich mieszanek. W czasie 4 dni sma�enia ich zawarto��

spad�a o 63%, 71% i 100% odpowiednio w oleju palmowym, sojowym i s�onecznikowym. 

Ubytki tokochromanoli w mieszaninach olejów waha�y si� od 91 do 95%.  

We wszystkich próbach otrzymanych po procesie sma�enia obserwowano tak�e 

obecno�� polimerów triacylogliceroli � dimerów oraz oligomerów (sumy trimerów i 

wy�szych polimerów). Ich udzia� procentowy wzrasta� wraz z wyd�u�eniem procesu 

sma�enia, jednak�e zale�a�o to od rodzaju wykorzystanego t�uszczu. Dimery 

triacylogliceroli by�y obecne ju� w olejach nieogrzewanych, jednak�e najcz��ciej na 

poziomie poni�ej 1%. Wyj�tek stanowi� nieogrzewany olej s�onecznikowy, w którym 

dimery stanowi�y 2,4%. Po zako�czeniu procesu sma�enia najni�sz� zawarto�� dimerów 

TAG obserwowa�em w mieszaninie PO:SFO oraz oleju palmowym. W obu przypadkach 

ich ko�cowa zawarto�� nie przekracza�a 2%. W pozosta�ych olejach i ich mieszaninach 

zawarto�� dimerów TAG wynosi�a od 3 do 4,2%. Bior�c pod uwag� pocz�tkow�

zawarto�� dimerów w czasie sma�enia ich ilo�� wzrasta�a dwukrotnie w oleju palmowym 

(PO), s�onecznikowym (SFO) oraz w mieszaninie PO:SFO, trzykrotnie w mieszaninie 

PO:SBO:SFO oraz czterokrotnie w oleju sojowym (SBO) i jego mieszaninie z olejem 

palmowym (PO:SBO). Wraz ze wzrostem zawarto�ci dimerów TAG w czasie sma�enia 

stwierdzi�em tak�e sta�y wzrost zawarto�ci oligomerów TAG jednak�e ich przyrost by� 

zró�nicowany i wynika� z zastosowania wysokiej temperatury (brak oligomerów w 

próbach nieogrzewanych). Podobnie jak wcze�nej najni�szy udzia� oligomerów by� 

charakterystyczny dla oleju palmowego oraz mieszaniny PO:SFO. Po zako�czeniu 

procesu sma�enia zawarto�� oligomerów wynosi�a w tych olejach odpowiednio 0,7 i 

0,9%. W mieszaninie PO:SFO:SBO oraz oleju s�onecznikowym zawarto�� oligomerów 

wzros�a do 2%, a w pozosta�ych próbach (SBO i PO:SBO) powy�ej 3%.  

Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdzi�y mo�liwo�ci wykorzystania 

mieszanek oleju palmowego z olejami o du�ej zawarto�ci nienasyconych kwasów 

t�uszczowych (olej s�onecznikowy i sojowy) podczas sma�enia. Wykazano, �e mimo ich 

ni�szej stabilno�ci ogólnej w porównaniu do oleju palmowego mog� stanowi�

alternatyw� w procesie sma�enia, ze wzgl�du na ich wy�sz� stabilno�� wzgl�dem 

czystych olejów. Jednak�e nale�y zwróci� szczególn� uwag� na ilo�� i rodzaj 

wielonienasyconych kwasów t�uszczowych w ich sk�adzie. Bior�c pod uwag� procesy 

polimeryzacji triacylogliceroli lepszym rozwi�zaniem by�o stosowanie w mieszankach 

oleju s�onecznikowego o ni�szej zawarto�ci kwasu linolenowego ni� oleju sojowego. 

Mimo porównywalnej zawarto�ci sumy wielonienasyconych kwasów t�uszczowych 
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(linolowego i linolenowego) w obu olejach, niska zawarto�� kwasu linolenowego w oleju 

s�onecznikowym spowodowa�a, �e szybko�� procesu polimeryzacji triacylogliceroli 

mieszanki PO:SFO by�a niska i porównywalna do oleju palmowego, charakteryzuj�cego 

si� najwi�ksz� stabilno�ci� ogóln�. Obecno�� w mieszance PO:SBO wi�kszej ilo�ci 

kwasu linolenowego prowadzi�a do zwi�kszenia tempa procesu polimeryzacji, które by�o 

takie same jak w czystym oleju sojowym. W tym przypadku mimo poprawy stabilno�ci 

ogólnej mieszanki PO:SBO, w porównaniu do czystego oleju sojowego, nie uzyskano 

efektu wp�ywaj�cego na szybko�� procesu polimeryzacji TAG.  

Ad. 5. Ocena wp�ywu dodatków ekstraktów ro�linnych i owocowych na szybko��

procesu polimeryzacji triacylogliceroli i ilo�� powsta�ych polimerów.  

Publikacja: Kmiecik D., Gramza-Micha�owska A., Korczak J. (2018). Anti-polymerization 

activity of tea and fruits extracts during rapeseed oil heating. Food Chemistry, 239, 

858�864. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.07.025  

W pracy okre�lono wp�yw naturalnych przeciwutleniaczy na procesy polimeryzacji 

triacylogliceroli cz��ciowo uwodornionego oleju rzepakowego poddanego procesowi 

ogrzewania w temperaturze 170°C ± 5°C w czasie 40 h. W przeprowadzonych 

badaniach wykorzystano pi�� etanolowych ekstraktów pochodz�cych z li�ci zielonej 

(GTE) (China Lung Ching) i �ó�tej (YTE) (China Kakecha) herbaty oraz owoców: 

�urawiny (CE), je�yn (BE) oraz limonki (LE). Jako próby odniesienia wykorzystano olej z 

dodatkiem BHT (BHT) oraz olej bez dodatku przeciwutleniaczy (RO). Olej z dodatkiem 

przeciwutleniaczy (0,2%), z dodatkiem BHT (0,02%) oraz bez dodatku ogrzewano w 

dwóch równoleg�ych powtórzeniach (A, B) w 3,5 litrowych frytownicach 

gastronomicznych. Po ka�dych 8 h ogrzewania pobierano 200 ml oleju. Ubytki te 

uzupe�niano ka�dego dnia przed rozpocz�ciem kolejnego dnia ogrzewania.  

Uzyskane ekstrakty etanolowe zosta�y scharakteryzowane pod wzgl�dem ca�kowitej 

zawarto�ci polifenoli metod� Folin-Ciocalteu oraz potencja�u przeciwutleniaj�cego z 

wykorzystaniem rodników DPPH i ABTS. W próbach oleju przeznaczonych do 

ogrzewania okre�li�em sk�ad kwasów t�uszczowych przy pomocy chromatografii gazowej 

(GC) i na jego podstawie obliczy�em ich liczb� jodow� (CIV). W próbach olejów 

otrzymanych w czasie ogrzewania monitorowano ogólne przemiany t�uszczów 

sma�alniczych wyra�one jako ca�kowita zawarto�� zwi�zków polarnych (TPC), która 

umo�liwi�a okre�lenie stopnia degradacji medium sma�alniczego w czasie. Zawarto��

polimerów triacylogliceroli oraz ich profil (dimery, trimery i oligomery) okre�lono metod�
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chromatografii wykluczania (HPSEC) wykorzystuj�c chromatograf cieczowy sprz��ony z 

detektorem �wiat�a rozproszonego (ELSD). Rozdzia� i identyfikacj� produktów termicznej 

degradacji TAG, w tym dimerów, trimerów i oligomerów triacylogliceroli, dokona�em na 

dwóch po��czonych kolumnach Phenogel (100 Å i 500 Å, 5 µm, 300 x 7.8 mm).  

Wykorzystane ekstrakty charakteryzowa�y si� zró�nicowan� zawarto�ci� polifenoli 

ogó�em oraz zdolno�ci� zmiatania wolnych rodników. Zawarto�� polifenoli ogó�em 

wynosi�a od 14,38 do 312,15 mg GAE/1 g s.m. ekstraktu. Najwy�sza by�a 

charakterystyczna dla ekstraktu z li�ci �ó�tej (312,15) i zielonej (198,14) herbaty. W 

ekstraktach pozyskanych z owoców ich ilo�� by�a znacznie mniejsza i waha�a si� od 

27,47 do 14,38 mg GAE/1 g s.m. ekstraktu. Najni�sza zawarto�� polifenoli by�a 

okre�lona w ekstrakcie z limonki. W czasie ogrzewania obserwowa�em wzrost 

zawarto�ci zwi�zków polarnych w analizowanych próbach, który by� uzale�niony od 

czasu ogrzewania oraz zastosowanego dodatku. Ko�cowa zawarto�� zwi�zków 

polarnych wynosi�a od 22,57 do 36,90%. Najwy�sz� zawarto�� frakcji polarnej 

obserwowano w oleju ogrzewanym bez dodatków przeciwutleniaczy, a najni�sz� gdy 

oleje ogrzewano z dodatkiem ekstraktu z li�ci zielonej herbaty. Zawarto�� frakcji polarnej 

w poszczególnych próbach wzrasta�a w nast�puj�cej kolejno�ci GTE < YTE < BHT < BE 

< CE < LE < RO. Obecno�� ekstraktów w oleju prowadzi�a tak�e do zmian zawarto�ci i 

profilu polimerów triacylogliceroli powstaj�cych w czasie ogrzewania. Dimery i trimery 

triacylogliceroli by�y obecne w wi�kszo�ci prób otrzymanych w czasie ogrzewania. 

Trimery, by�y zwi�zkami, które powstawa�y jako ostatnie i w zale�no�ci od 

zastosowanego dodatku pojawia�y si� ju� po 8 h procesu lub dopiero w ko�cowej fazie 

eksperymentu. Zawarto�� polimerów triacylogliceroli po zako�czeniu procesu 

ogrzewania waha�a si� od 59,73 do 160,86 mg/g oleju. Najni�sza zawarto�� polimerów 

by�a charakterystyczna dla prób oleju z dodatkiem ekstraktu zielonej herbaty. Nisk�

zawarto�� polimerów obserwowa�em tak�e w próbach oleju ogrzewanych z dodatkiem 

ekstraktu z li�ci �ó�tej herbaty. Ko�cowa zawarto�� polimerów wynosi�a 69,89 i 73,12 

mg/g oleju w zale�no�ci od frytownicy. Próby olejów, do których dodano ekstrakt 

�urawiny, je�yny oraz BHT charakteryzowa�y si� zawarto�ci� polimerów w zakresie od 

77,91 do 92,02 mg/g oleju jednak ich aktywno�� zale�a�a od frytownicy. Najni�sz�

aktywno�ci� charakteryzowa� si� ekstrakt limonki. W oleju z jego dodatkiem ko�cowa 

zawarto�� polimerów waha�a si� od 121,07 do 127,55 mg/g oleju. Jednak�e wszystkie 

zastosowane dodatki obni�a�y poziom polimerów w czasie ogrzewania oleju 

rzepakowego. Najwy�sza zawarto�� polimerów by�a obserwowana, gdy ogrzewano olej 

bez dodatku i wynosi�a od 146,85 do 160,86 mg/g oleju po zako�czeniu procesu. 


rednia zawarto�� polimerów (z frytownicy A i B) w ocenianych próbkach wzrasta�a w 

nast�puj�cej kolejno�ci GTE < YTE < BE < BHT < CE < LE < RO.  
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Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdzi�y mo�liwo�ci wykorzystania 

naturalnych przeciwutleniaczy pochodz�cych z ekstraktów ro�linnych jako substancji 

przeciwdzia�aj�cych procesowi polimeryzacji olejów ogrzewanych w wysokiej 

temperaturze. Jednak�e tylko niektóre z nich charakteryzowa�y si� silniejszymi 

w�a�ciwo�ciami ni� zastosowany syntetyczny przeciwutleniacz BHT. Ekstrakty herbaty 

znacznie lepiej chroni�y olej w czasie procesu ogrzewania, podczas gdy ekstrakty 

�urawiny i je�yny mia�y podobne w�a�ciwo�ci. Ekstrakt limonki okaza� si� dodatkiem, 

który obni�a� zawarto�� polimerów triacylogliceroli, ale by� znacznie s�abszy ni� BHT. 

Silniejsze w�a�ciwo�ci niektórych zastosowanych dodatków mog� wynika� nie tylko z ich 

wy�szych w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych, ale tak�e wy�szej odporno�ci cieplnej oraz 

synergii pomi�dzy poszczególnymi substancjami znajduj�cymi si� w ekstrakcie.  

4.2.4. Podsumowanie  

Uzyskane wyniki maj� zarówno charakter poznawczy, jak i aplikacyjny. Do g�ównych 

osi�gnie� przeprowadzonych przeze mnie bada� nale��: 

• wykorzystanie chromatografii podzia�owej do frakcjonowania i ilo�ciowego 

oznaczenia zawarto�ci polimerów triacylogliceroli zarówno we frakcji polarnej i 

niepolarnej badanego t�uszczu. 

• ilo�ciowa identyfikacja produktów polimeryzacji triacylogliceroli (dimery, trimery i 

oligomery) w komercyjnych mro�onych ziemniaczanych produktach sma�onych 

dost�pnych dla konsumenta indywidualnego oraz gastronomii. 

• okre�lenie grup mro�onych ziemniaczanych produktów sma�onych b�d�cych 

potencjalnie najwi�kszym 	ród�em polimerów triacylogliceroli w diecie 

cz�owieka. 

• bezpo�rednie powi�zanie zawarto�ci polimerów triacylogliceroli z rodzajem 

t�uszczu wykorzystywanego do ich produkcji w zak�adzie przemys�owym. 

• wykazanie, �e skrócenie czasu sma�enia jednostkowej porcji frytek 

ziemniaczanych w warunkach symulowanego procesu gastronomicznego mo�e 

w istotny sposób przyczyni� si� do redukcji szybko�ci polimeryzacji 

triacylogliceroli oleju rzepakowego. 

• wykazanie, �e odpowiedni dobór mieszanek olejów do sma�enia przyczynia si�

do zmniejszenia szybko�ci procesów polimeryzacji triacylogliceroli. 
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• porównanie i wykazanie zró�nicowanej aktywno�ci antypolimeryzacyjnej 

ekstraktów otrzymanych z li�ci zielonej i �ó�tej herbaty, a tak�e ekstraktów z 

owoców.  

• wykazanie, �e zastosowanie przeciwutleniaczy pochodz�cych z naturalnych 

	róde� w istotny sposób mo�e ograniczy� przemiany polimeryzacyjne 

triacylogliceroli oleju, co w istotny sposób mo�e si� przyczyni� do ni�szej ich 

zawarto�ci w produktach gotowych.  
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4.3. Omówienie pozosta�ych osi�gni�� naukowo-badawczych 

4.3.1. Przed uzyskaniem tytu�u doktora 

Pocz�tek mojej pracy badawczej by� zwi�zany z realizacj� pracy magisterskiej w 

Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w 

Poznaniu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Korczaka prowadzi�em badania 

dotycz�ce mo�liwo�ci wykorzystania hydrolizatów kwasowych otrzymanych ze �ruty 

rzepakowej pozyskanych z czarno i �ó�tonasiennych odmian, jako substancji o 

charakterze przeciwutleniaj�cym. W pracy pod tytu�em �W�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce 

hydrolizatów �ruty rzepakowej w wybranych uk�adach modelowych� zajmowa�em si�

otrzymaniem kwasowych hydrolizatów ze �ruty rzepakowej stosuj�c ró�ne warianty 

st��enia wykorzystywanego kwasu, czasu i temperatury hydrolizy, a nast�pnie 

ocenia�em ich potencja� przeciwutleniaj�cy i bada�em mo�liwo�ci ich wykorzystania w 

ochronie t�uszczów stosuj�c testy przyspieszone w aparatach Rancimat i Oxidograph. 

Wyniki uzyskane w czasie realizacji pracy magisterskiej opublikowano w czasopi�mie 

Ro�liny Oleiste (II.B1, II.B2, II.B3) i prezentowano w postaci opublikowanych w ca�o�ci 

materia�ów (II.B44) i doniesie� konferencyjnych (III.B41, III.B42).  

Po uko�czeniu studiów magisterskich, od 2002 roku, by�em s�uchaczem 

Stacjonarnego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Technologii �ywno�ci, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studium doktoranckie uko�czy�em w 2007 

roku obron� pracy doktorskiej pod tytu�em �Wp�yw procesów termicznych na przemiany 

steroli w oleju rzepakowym�, któr� realizowa�em pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa 

Korczaka w Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka. W okresie realizacji rozprawy 

doktorskiej po raz pierwszy zainteresowa�em si� problematyk� t�uszczów sma�alniczych 

oraz przemian, jakie zachodz� w t�uszczach w wysokiej temperaturze procesu. G�ównym 

tematem moich zainteresowa� badawczych by�o wyst�powanie fitosteroli oraz ich 

utlenianie w olejach wykorzystywanych w procesach sma�enia. Dodatkowo w celu 

charakterystyki i zmian jako�ciowych olejów prowadzi�em badania dotycz�ce przemian 
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kwasów t�uszczowych, ich utleniania, hydrolizy oraz zmiany konfiguracji przestrzennej 

cis na trans. W realizowanych badaniach bra�em pod uwag� stopie� przetworzenia oleju 

rzepakowego (olej t�oczony, rafinowany i cz��ciowo uwodorniony), rodzaj sma�onego 

produktu (produkty skrobiowe i bia�kowe), a tak�e mo�liwo�ci wykorzystania naturalnych 

i syntetycznych przeciwutleniaczy (ekstrakty herbaty, tokoferole naturalne i syntetyczne, 

BHT) do hamowania niekorzystnych przemian fitosteroli. Wp�yw przeciwutleniaczy 

bada�em w uk�adach modelowych, pozyskuj�c oczyszczone triacyloglicerole oleju 

rzepakowego, a nast�pnie ogrzewaj�c je z dodatkami przeciwutleniaczy w �rodowisku 

powietrza lub czystego tlenu. Prowadzone badania zosta�y cz��ciowo sfinansowane w 

ramach grantu promotorskiego uzyskanego w okresie 2006-2007 (III.F2). Efekty mojej 

pracy zosta�y cz��ciowo opublikowane w trakcie jej realizacji w czasopismach Ro�liny 

Oleiste (II.B7) oraz Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (II.B8), a tak�e przedstawione 

jako opublikowane w ca�o�ci prace konferencyjne (II.B45), w postaci prezentacji ustnych 

(III.A3, III.A4, III.A5) oraz doniesie� posterowych na konferencjach mi�dzynarodowych 

(III.B5) oraz krajowych (III.B43, III.B44, III.B46, III.B48, III.B49).  

W trakcie realizacji pracy doktorskiej w��czy�em si� równie� w badania prowadzone w 

Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka dotycz�ce oceny surowców spo�ywczych 

(mleka) oceniaj�c ich jako�� oraz w coraz bardziej rozwijaj�cy si� nurt pozyskiwania i 

wykorzystania naturalnych ekstraktów bogatych w przeciwutleniacze. Poza 

mo�liwo�ciami ich pozyskania i wykorzystania w ochronie t�uszczów w ró�nych 

uk�adach, zajmowa�em si� badaniem postaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy 

oraz ocen� wiedzy na ich temat. Uzyskane wyniki zosta�y opublikowane w czasopi�mie 

�ywno�� Nauka Technologia Jako�� (II.B4, II.B5) i Polish Journal of Enviromental 

Studies (II.B6) oraz zaprezentowane w postaci doniesie� na konferencjach 

mi�dzynarodowych (III.B1, III.B2, III.B3, III.B4, III.B6) i krajowych (III.B47). 

B�d�c s�uchaczem Studium Doktoranckiego bra�em równie� aktywny udzia� w 

prowadzeniu zaj�� ze studentami z takich przedmiotów jak technologia gastronomiczna, 

towaroznawstwo, projektowanie zak�adów gastronomicznych czy przemys�owa 

produkcja potraw. Bra�em równie� udzia� w organizacji X Jubileuszowej Sesji Naukowej 

Sekcji M�odej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów �ywno�ci - Jako�� i 

prozdrowotne cechy �ywno�ci, która odby�a si� w dniach 17-18.05.2005, pe�ni�c funkcj�

wiceprzewodnicz�cego komitetu organizacyjnego. W lutym 2007 roku, tu� przed 

zako�czeniem realizacji pracy doktorskiej, zosta�em zatrudniony na stanowisku 

instruktora w Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka.  
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4.3.2. Po uzyskaniu tytu�u doktora  

Po uzyskaniu tytu�u doktora, awansowa�em na stanowisko asystenta (10.2007), a 

nast�pnie na stanowisko adiunkta (10.2008) na którym pracuj� do dnia dzisiejszego. 

Okres zatrudnienia w Katedrze Technologii �ywienia Cz�owieka da� mi mo�liwo��

pog��bienia zainteresowa� naukowych rozpocz�tych w czasie realizacji pracy doktorskiej 

oraz doskonalenia warsztatu badawczego niezb�dnego do realizacji samodzielnych 

bada� w oparciu o wysokie standardy badawcze. Do�wiadczenie w realizacji pracy 

badawczej zdobywa�em mi�dzy innymi w czasie 12 miesi�cznego sta�u naukowego, 

który odby�em w University of Lethbridge, Department of Chemistry and Biochemistry, w 

Lethbridge, w Kanadzie (III.E1) oraz podczas kierowania i realizacji krajowych i 

mi�dzynarodowych projektów badawczych (III.F2 - III.F8) i projektów realizowanych na 

zamówienie lub we wspó�pracy z przemys�em (III.G1 - III.G8).  

W�ród realizowanych przeze mnie bada� mo�na wyró�ni� cztery g�ówne obszary 

badawcze:  

1. Przemiany olejów i zawartych w nich zwi�zków aktywnych w czasie wykorzystania 

ich w procesach sma�enia zanurzeniowego oraz mo�liwo�ci wykorzystania 

substancji naturalnych do stabilizacji t�uszczów sma�alniczych. Okre�lenie 

negatywnego wp�ywu wysokiej temperatury na procesy utleniania (pochodne 

utlenione fitosteroli, kwasów t�uszczowych, ubytki zwi�zków bioaktywnych), 

hydroliz� oraz procesy termiczne zachodz�cych przy i bez dost�pu tlenu 

(polimeryzacja, tworzenie izomerów trans). 

2. Okre�lenie jako�ci produktów spo�ywczych b�d�cych 	ród�em niepo��danych 

�ywieniowo zwi�zków (nasycone kwasy t�uszczowe, izomery trans kwasów 

t�uszczowych, akrylamid) oraz wiedzy i postaw konsumentów wobec tego rodzaju 

produktów. Rola sk�adników od�ywczych w prewencji chorób dietozale�nych 

zwi�zanych z nadmiern� poda�� t�uszczów. 

3. Ocena w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych ekstraktów ro�linnych oraz mo�liwo�ci 

ich pozyskiwania i wykorzystania do przeciwdzia�ania procesom utleniania 

t�uszczów w produktach spo�ywczych w czasie produkcji i przechowywania. 

Ocena w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych produktów wzbogaconych w ekstrakty 

ro�linne.  

4. �ywno�� tradycyjna, funkcjonalna i bioaktywna oraz ich odbiór w�ród 

konsumentów. Zwyczaje �ywieniowe i wiedza ró�nych grup spo�ecznych.  
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Ad1. Przemiany olejów i zawartych w nich zwi�zków aktywnych w czasie wykorzystania 

ich w procesach sma�enia zanurzeniowego oraz mo�liwo�ci wykorzystania 

substancji naturalnych do stabilizacji t�uszczów sma�alniczych. Okre�lenie 

negatywnego wp�ywu wysokiej temperatury na procesy utleniania (pochodne 

utlenione fitosteroli, kwasów t�uszczowych, ubytki zwi�zków bioaktywnych), 

hydroliz� oraz procesy termiczne zachodz�cych przy i bez dost�pu tlenu 

(polimeryzacja, tworzenie izomerów trans). 

Zatrudnienie na stanowisku asystenta, a nast�pnie adiunkta w Katedrze Technologii 

�ywienia Cz�owieka, umo�liwi�o mi dalszy rozwój i rozszerzenie bada� realizowanych w 

czasie doktoratu, dotycz�cych przemian fitosteroli oraz wp�ywu warunków procesu 

sma�enia na procesy ich utleniania, a tak�e mo�liwo�ci wykorzystania naturalnych 

przeciwutleniaczy w celu ich stabilizacji. W realizowanych badaniach wykorzysta�em 

etanolowe ekstrakty ro�lin (rozmarynu, li�ci zielonej herbaty, �ruty rzepakowej), natywne 

przeciwutleniacze pochodz�ce bezpo�rednio z oleju (tokoferole pochodz�ce z oleju 

rzepakowego) oraz mieszaniny zwi�zków syntetycznych (mieszanina tokoferoli) i czyste

(syntetyczne) substancje o w�a�ciwo�ciach przeciwutleniaj�cych (kwas sinapowy, BHT). 

Aktywno�� przeciwutleniaj�c� zastosowanych dodatków ocenia�em w próbach 

ogrzewanych w temperaturze 170-180ºC po ich dodaniu do oleju rzepakowego oraz 

triacylogliceroli oleju rzepakowego uzyskanych poprzez usuni�cie z oleju innych 

substancji o w�a�ciwo�ciach przeciwutleniaj�cych. Da�o mi to mo�liwo�� oceny 

bezpo�redniego wp�ywu dodatków na utlenianie fitosteroli. Proces ogrzewania matrycy 

t�uszczowej prowadzi�em w atmosferze powietrza oraz tlenu badaj�c wp�yw zawarto�ci 

tlenu na szybko�� reakcji poprzez ocen� ilo�ci powsta�ych pochodnych utlenionych 

fitosteroli. W wyniku bada� przeprowadzonych w oleju rzepakowym stwierdzi�em, �e 

rodzaj zastosowanej atmosfery (powietrze, tlen) nie wp�ywa znacz�co na ko�cow�

zawarto�� utlenionych fitosteroli. Istotny wp�yw na ich zawarto�� mia� jednak 

zastosowany dodatek. Ekstrakt zielonej herbaty okaza� si� bardziej efektywny ni�

ekstrakt rozmarynu. BHT by� zwi�zkiem najmniej efektywnym w wysokiej temperaturze. 

Wyniki bada� opublikowa�em w European Journal of Lipid Sciences and Technology 

(II.A1) oraz przedstawi�em w postaci referatów ustnych (III.A6) i doniesie� (III.B7) na 

konferencjach mi�dzynarodowych. Usuni�cie natywnych przeciwutleniaczy z oleju i 

wykorzystanie triacylogliceroli jako matrycy poddanej ogrzewaniu prowadzi�o do 

zró�nicowania otrzymanych wyników. Gdy triacyloglicerole ogrzewa�em w �rodowisku 

tlenu zawarto�� pochodnych utlenionych fitosteroli by�a wy�sza (II.A2 - Food 

Chemistry) ni� w przypadku, gdy atmosfer� w naczyniu stanowi�o powietrze (II.A4 � 

Food Chemistry). Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdzi�y wcze�niejsze 
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wyniki, o lepszych mo�liwo�ciach wykorzystania ekstraktów ro�linnych oraz substancji 

pozyskanych z olejów do ochrony fitosteroli oleju rzepakowego ogrzewanego w wysokiej 

temperaturze w porównaniu do tradycyjnie wykorzystywanych przeciwutleniaczy w 

t�uszczach sma�alniczych (BHT, BHA). Poza publikacjami, wyniki zosta�y 

zaprezentowane w postaci wyk�adów plenarnych (III.A1) oraz doniesie� na 

konferencjach mi�dzynarodowych (III.B8, III.B10, III.B12). Zainteresowanie procesem 

sma�enia, jako jednym z najcz��ciej wykorzystywanych procesów obróbki termicznej 

�ywno�ci, doprowadzi�o do podj�cia przeze mnie bada� dotycz�cych przemian 

zachodz�cych w oleju wykorzystywanym jako medium sma�alnicze oraz oceny jego 

wp�ywu na warto�� od�ywcz� i jako�� oferowanych produktów sma�onych, z 

najwi�kszym naciskiem na przemys�owe, ziemniaczane sma�one produkty mro�one 

(frytki, cz�stki ziemniaka, kuleczki ziemniaczane).  

Ze wzgl�du na du�y wp�yw produktów sma�onych na zdrowie (wysoka warto��

energetyczna, obecno�� substancji niepo��danych) istotno�� podj�tych przeze mnie 

bada� zosta�a potwierdzona, przyznaniem w 2010 roku, przez Komitet Bada�

Naukowych (KBN) na ich prowadzenie projektu badawczego pt. Ocena bezpiecze�stwa 

sma�onych produktów ziemniaczanych dost�pnych na polskim rynku oraz próby 

ograniczenia powstawania substancji szkodliwych w czasie ich produkcji, 

przechowywania i wykorzystywania w gastronomii i gospodarstwie domowym (III.F5). 

Realizowane przeze mnie badania obejmowa�y wp�yw ró�nych czynników (czas, 

temperatura, rodzaj oleju, rodzaj sma�onego produktu) na szybko�� degradacji 

wykorzystywanego medium sma�alniczego (II.B9 � Nauka Przyroda Technologie, 

III.B9, III.B13, III.B14, III.B50, III.B 59, III.B66), a tak�e mo�liwo�ci wykorzystania 

naturalnych przeciwutleniaczy (ekstraktów ze �ruty rzepakowej, rozmarynu, li�ci zielonej 

herbaty, tokoferoli izolowanych z oleju rzepakowego) do stabilizacji olejów 

sma�alniczych w czasie procesu sma�enia (II.B17 � Zeszyty Problemowe Post�pów 

Nauk Rolniczych, III.B11, III.B26, III.B52, III.B68). Obok realizacji bada� dotycz�cych 

medium sma�alniczego prowadzi�em tak�e badania dotycz�ce jako�ci i zawarto�ci 

substancji niepo��danych w mro�onych produktach ziemniaczanych dost�pnych 

zarówno dla restauracji jak i konsumenta indywidualnego. Badania obejmowa�y zarówno 

produkty wiod�cych firm na rynku polskim, jak i marki w�asne sieci handlowych i 

pozwala�y na charakterystyk� rodzaju wykorzystywanego t�uszczu do sma�enia 

przemys�owego (olej s�onecznikowy, palmowy), zawarto�� substancji niepo��danych 

(izomery trans kwasów t�uszczowych, nasycone kwasy t�uszczowe, akrylamid, polimery 

triacylogliceroli) zarówno w produkcie bezpo�rednio po zakupie, jak i w czasie 15 
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miesi�cznego przechowywania (II.B10 - Nauka Przyroda Technologie, II.B27 � 

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro�lin, III.B61, III.B67).  

Do najnowszych moich zainteresowa� badawczych zwi�zanych z procesem 

sma�enia nale�� procesy termicznej polimeryzacji, obejmuj�ce swoim zasi�giem 

zarówno triacyloglicerole, jak i wyst�puj�ce w olejach fitosterole.  

Badania prowadzone w ramach projektów badawczych dotycz�cych estrów fitosteroli 

(III.F7 i III.F8) obejmowa�y proces pozyskiwania tych zwi�zków na drodze chemicznej 

syntezy i ich identyfikacji (III.B57, III.B60), a nast�pnie ich ogrzewania w atmosferze 

tlenu w zmiennych warunkach czasu i temperatury. Ogrzewanie estrów fitosteroli 

pozwoli�o na okre�lenie termiczno-oksydacyjnych przemian tych zwi�zków w warunkach 

modelowych, wp�ywu warunków ogrzewania oraz ilo�ci i rodzaju powsta�ych produktów 

ich degradacji (III.A7, III.A8, III.A11, III.A12, III.B38, III.B58). Pozyskanie estrów steroli z 

kwasami t�uszczowymi o ró�nym stopniu nienasycenia (kwas stearynowy, oleinowy, 

linolowy i linolenowy) pozwoli�o na okre�lenie szybko�ci ich przemian w zale�no�ci od 

obecno�ci w ich budowie danego rodzaju kwasu t�uszczowego (II.A7 � Food Research 

International, II.A8 � Journal of the American Oil Chemist Society, III.A13, III.A16, 

III.A17).  

Efektem wiedzy zdobytej w trakcie realizacji wszystkich podj�tych bada� zwi�zanych 

ze sma�eniem, jest autorstwo rozdzia�u po�wi�conego procesowi sma�enia w jednym z 

najnowszych w Polsce opracowa� dotycz�cym procesów technologicznych w 

gastronomii (II.B34).  

Ad. 2. Okre�lenie jako�ci produktów spo�ywczych b�d�cych 	ród�em niepo��danych 

�ywieniowo zwi�zków (nasycone kwasy t�uszczowe, izomery trans kwasów 

t�uszczowych, akrylamid) oraz wiedzy i postaw konsumentów wobec tego rodzaju 

produktów. Rola sk�adników od�ywczych w prewencji chorób dietozale�nych 

zwi�zanych z nadmiern� poda�� t�uszczów. 

Zagro�enia wyp�ywaj�ce ze sposobu �ywienia oraz braku wiedzy na temat �ywno�ci i 

jej wp�ywu na zdrowie cz�owieka obejmuj� kolejny, wci�� rozwijaj�cy si�, obszar 

badawczy b�d�cy w kr�gu moich zainteresowa� naukowych. Cz��ciowo wynika to z 

zainteresowa� procesem sma�enia, ale dotyczy w wi�kszym stopniu wiedzy i postaw 

konsumentów wzgl�dem �ywno�ci sma�onej oraz �ywno�ci, która zawieraj�c w swoim 

sk�adzie t�uszcze mo�e prowadzi� do negatywnego wp�ywu na zdrowie. Prowadzone 

badania maj� zwróci� uwag� na problem �ywno�ci sma�onej zarówno jako �ywno�ci 

wysokoenergetycznej, ale tak�e jako 	ród�a niekorzystnych �ywieniowo zwi�zków 
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spo�ywanych wraz z t�uszczem sma�alniczym stanowi�cym integraln� cz��� sma�onych 

produktów (II.B42 � �ywno�� dla �wiadomego konsumenta). 

W prowadzonych badaniach ocenia�em spo�ycie sma�onych produktów 

ziemniaczanych (frytki ziemniaczane i czipsy) w ró�nych grupach spo�ecznych w du�ym 

stopniu predysponowanych do spo�ycia tego typu �ywno�ci. Prowadz�c badania w�ród 

studentów, zamieszka�ych w domu rodzinnym i akademiku stwierdzi�em, �e miejsce 

zamieszkania (akademik) wp�ywa� na zwi�kszenie cz�stotliwo�ci spo�ycia frytek 

ziemniaczanych, pozostaj�c bez wp�ywu na cz�stotliwo�� spo�ycia czipsów. Frytki 

ziemniaczane by�y wskazywane przez 85% respondentów jako dodatek do obiadu, a 

rzadziej jako samodzielne danie/przek�ska. Czipsy ziemniaczane by�y postrzegane 

g�ównie jako przek�ska w czasie imprezy, ale tak�e w czasie ogl�dania telewizji. 

Produkty by�y wybierane przede wszystkim ze wzgl�du na ich niepowtarzalny smak, a w 

dalszej kolejno�ci �atwo�� przygotowania oraz brak mo�liwo�ci zast�pienia innymi 

produktami (II.B11 � Problemy Higieny i Epidemiologii, III.B51). Brak ró�nic w 

cz�stotliwo�ci spo�ycia frytek i czipsów stwierdzi�em równie� w�ród gimnazjalistów 

zamieszka�ych w mie�cie i na wsi, jednak�e m�odzie� wiejska spo�ywa�a wi�ksze 

opakowania czipsów (III.B53). Prowadzone przeze mnie badania dotycz� tak�e sposobu 

�ywienia dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i nara�enia ich na substancje 

potencjalnie niebezpieczne b�d�ce okre�lane jako zanieczyszczenia procesowe do 

których mo�na zaliczy� akrylamid. Powstaj�cy w wyniku reakcji Maillarda oraz w wyniku 

termicznych przemian triacylogliceroli, akrylamid jest substancj� wyst�puj�c� w du�ych 

ilo�ciach mi�dzy innymi w produktach sma�onych. Nara�enie dzieci na jego spo�ycie 

wraz z diet� jest znacznie wy�sze ni� w przypadku ludzi doros�ych, co wynika z ró�nic w 

masie cia�a. Prowadzone przeze mnie badania wykaza�y, �e jego spo�ycie jest w 

najwi�kszym stopniu uzale�nione od rodzaju diety (rodzaj i ilo�� produktów b�d�cych 

	ród�em akrylamidu w diecie) i mo�e waha� si� w bardzo szerokich granicach od 0,06 do 

45,70 µg/kg m.c./dzie� (II.B29 � Problemy Higieny i Epidemiologii). Z niekorzystnym 

wp�ywem t�uszczów na organizm cz�owieka s� tak�e powi�zane moje badania dotycz�ce 

wykorzystania t�uszczów w procesie produkcji wyrobów cukierniczych. T�uszcze 

cukiernicze, obok t�uszczów sma�alniczych, cz�sto stanowi� bogate 	ród�o nasyconych 

kwasów t�uszczowych (SFA) oraz izomerów trans kwasów t�uszczowych pochodzenia 

przemys�owego (TFA, i-TFA). Obie substancje s� istotnym czynnikiem wp�ywaj�cym na 

rozwój chorób cywilizacyjnych, takich jak oty�o��, nadci�nienie czy chorób sercowo-

naczyniowych. Analizuj�c zawarto�� SFA i TFA w wyrobach cukierniczych (wafelki z 

nadzieniem bez czekolady i oblane czekolad�, batony i przek�ski �niadaniowe) 

stwierdzi�em, �e SFA stanowi�y w wi�kszo�ci produktów ponad 50% wszystkich kwasów 

t�uszczowych (maksymalna warto�� 80%), przy zawarto�ci TFA od 0,12 do 17% (II.B16 
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� Nauka Przyroda Technologie). Wysoki udzia� SFA, powy�ej 50% ca�kowitej 

zawarto�ci t�uszczu, potwierdzi�em równie� w innych wyrobach cukierniczych (batony i 

wafle nadziewane, czekolady nadziewane, kremy czekoladowe, praliny, cukierki i 

mleczka) (II.B18 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, III.B74). 

Zainteresowania badawcze dotycz�ce roli sk�adników od�ywczych i ich wp�ywu na 

zdrowie, wynikaj�ce mi�dzy innymi z przeciwdzia�ania negatywnym skutkom spo�ycia 

�ywno�ci bogatej w t�uszcz oraz z realizowanych zada� dydaktycznych na kierunku 

Dietetyka, doprowadzi�y do przygotowania pracy przegl�dowej dotycz�cej roli 

karetonoidów w prewencji i leczeniu chorób uk�adu kr��enia (II.A9 - Journal of 

Functional Foods). 

Ad. 3. Ocena w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych ekstraktów ro�linnych oraz mo�liwo�ci 

ich pozyskiwania i wykorzystania do przeciwdzia�ania procesom utleniania 

t�uszczów w produktach spo�ywczych w czasie produkcji i przechowywania. Ocena 

w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych produktów wzbogaconych w ekstrakty ro�linne.  

Poszukiwanie nowych 	róde� zwi�zków o charakterze przeciwutleniaj�cym, 

pozyskiwanie ich w postaci ekstraktów oraz ocena mo�liwo�ci wykorzystania ich w 

�ywno�ci w celu ochronny zarówno t�uszczu znajduj�cego si� w produkcie, jak i w celu 

podniesienia zdolno�ci organizmu do przeciwdzia�ania negatywnym skutkom procesów 

utleniania jest kolejnym polem mojej dzia�alno�ci badawczej. W ramach bada�

okre�la�em sk�ad zwi�zków fenolowych (HPLC) i ocenia�em aktywno��

przeciwutleniaj�c� surowców ro�linnych takich jak li�cie mi�orz�bu dwuklapowego, 

szparagi, kakao i aloes oraz wp�yw ró�nych czynników �rodowiskowych (odmiana, 

warunki hodowli), a tak�e sposób pozyskiwania ekstraktów na jego wielko�� (II. B12 � 

Problemy Higieny i Epidemiologii, II.B14 � Nauka Przyroda Technologie, II.B15 � 

Nauka Przyroda Technologie, II.B26 � Przemys� Spo�ywczy, II. B28 � Acta 

Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, II.B31 � Nauka Przyroda 

Technologie, III.B21, III.B24, III.B25, III.B32, III.B39, III.B54). Porównanie i ocena 

aktywno�ci przeciwutleniaj�cej polega�a mi�dzy innymi na okre�leniu ca�kowitej 

zawarto�ci zwi�zków fenolowych (metod� Folina-Ciocalteau) oraz zdolno�ci zmiatania 

rodnika ABTS i DPPH przez ekstrakty przygotowane przy u�yciu wody, etanolu, acetonu 

czy octanu etylu. Ocenie poddawano czyste ekstrakty oraz badano je w ró�nych 

matrycach �ywno�ciowych (emulsje z kwasem linolowym, oleje, produkty mi�sne).  

Aktywno�� przeciwutleniaj�ca kakao dost�pnego na rynku by�a zró�nicowana i 

zale�a�a od rodzaju surowca i rozpuszczalnika wykorzystanego w czasie przygotowania 
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ekstraktów. Wodne ekstrakty charakteryzowa�y si� kilkadziesi�t razy wy�sz� zawarto�ci�

zwi�zków fenolowych, w porównaniu do ekstraktów przygotowanych przy u�yciu octanu 

etylu. Wy�sza zawarto�� zwi�zków fenolowych przek�ada�a si� bezpo�rednio na 

znacznie wy�sze aktywno�ci przeciwutleniaj�ce wyra�one zdolno�ci� do zmiatania 

rodników DPPH i ABTS. Podobne zjawisko obserwowa�em podczas oceny zawarto�ci 

zwi�zków fenolowych w ekstraktach otrzymanych z �ó�tych i zielonych li�ci mi�orz�bu 

dwuklapowego. Równie� na ich zawarto�� wp�ywa� zarówno rodzaj wykorzystanego 

rozpuszczalnika, jak i rodzaj u�ytego surowca. Jednak�e w przypadku li�ci zielonych 

efektywniejsza by�a ekstrakcja acetanowo-wodna i etanolowa, a w przypadku li�ci 

�ó�tych acetonowo-wodna i wodna. Najwi�ksz� zawarto�� zwi�zków fenolowych 

stwierdzi�em w ekstraktach po pierwszej ekstrakcji. Poddanie surowca kolejnym 

zabiegom ekstrakcyjnym prowadzi�o do uzyskania ekstraktów o bardzo niskiej 

zawarto�ci zwi�zków przeciwutleniaj�cych. Dla ekstraktów z li�ci zielonych 

dominuj�cymi kwasami by�y kwas protokatechowy, o-kumarowy i p-

hydroksybenzoesowy. W ekstraktach z li�ci �ó�tych dominowa�y kwasy p-

hydroksybenzoesowy i protokatechowy. Ekstrakcja wodna okaza�a si� tak�e efektywnym 

procesem pozyskania ekstraktów z aloesu zwyczajnego, które mo�na by by�o 

zastosowa� w �ywno�ci. Zawarto�� ogólna zwi�zków fenolowych w otrzymanym 

ekstrakcie wynosi�a 17,85 mg/g.s.m. i w zale�no�ci od zastosowanego dodatku 

prowadzi�a do podobnego efektu przeciwutleniaj�cego, co zastosowany jako próba 

odniesienia BHT. Ekstrakt aloesu by� tak�e efektywny w uk�adach emulsyjnych. Próby z 

dodatkami ekstraktu z aloesu na poziomie 0,1-0,5 mg/ml zawiera�y ponad 90% 

sprz��onych dienów w porównaniu do próby kontrolnej bez dodatków przeciwutleniaczy. 

Zawarto�� zwi�zków fenolowych oraz aktywno�� przeciwutleniaj�ca surowców zale�y 

tak�e od warunków uprawy oraz odmiany. W prowadzonych badaniach, dotycz�cych 

szparagów stwierdza�em, �e istotny wp�yw na poziom zwi�zków przeciwutleniaj�cych 

mia�y warunki hodowli, a w szczególno�ci stopie� nas�onecznienia. Odmiany zielone, 

uprawiane przy najwi�kszym dost�pie �wiat�a s�onecznego, charakteryzowa�y si� w 

wi�kszo�ci przypadków o 1,5 razy wy�sz� zawarto�ci� zwi�zków fenolowych w stosunku 

do odmian fioletowych i bia�ych. Kolory te by�y charakterystyczne dla odmian rosn�cych 

w warunkach ograniczonego dost�pu �wiat�a s�onecznego. 

Bada�em równie� stabilno�� wybranych zwi�zków fenolowych w czasie 

symulowanego procesu trawienia w uk�adzie pokarmowym. Trawieniu w warunkach in 

vitro zosta�y poddane rozdrobnione li�cie morwy bia�ej, które by�y 	ród�em zwi�zków 

fenolowych. We wszystkich etapach trawienia obserwowa�em ubytki flawonoli, których 

zawarto�� na ko�cowym etapie (ko�cowy odcinek jelita grubego) obni�y�a si� prawie 6-

krotnie. Pomimo takiego spadku ich zawarto�� w jelicie cienkim, szczególnie istotnym 
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dla wch�aniania fitosteroli, utrzymywa�a si� na stosunkowo wysokim poziomie (II.B41 � 

Bioprodukty � pozyskiwanie, w�a�ciwo�ci i zastosowanie w produkcji �ywno�ci). 

Silne w�a�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce ekstraktów ro�linnych i ich ochronny charakter 

wzgl�dem lipidów i substancji w nich zawartych, mi�dzy innymi cholesterolu, zosta�y 

potwierdzone w czasie wykorzystania ich jako dodatki do olejów i produktów mi�snych, 

(pulpety, kotlety mielone) (II.B32 � Advances in analysis and technology of rapeseed 

oil, III.B16, III.B17). Wykorzystuj�c ekstrakty etanolowe, acetonowe i wodne z �ó�tych i 

zielonych li�ci Mi�orz�bu dwuklapowego stwierdzi�em ich w�a�ciwo�ci ochronne zarówno 

w stosunku to t�uszczu zawartego w produkcie (ocena zmian liczby nadtlenkowej i 

anizydynowej) oraz cholesterolu (ocena zawarto�ci pochodnych utlenionych 

cholesterolu). Najbardziej efektywnym produktem okaza� si� ekstrakt etanolowy (II.A3 � 

Meat Science). Silnymi w�a�ciwo�ciami przeciwutleniaj�cymi charakteryzowa� si�

równie� wodny ekstrakt uzyskany z �uski gryki. Zastosowanie go w usma�onych 

pulpetach przechowywanych w warunkach mro�niczych przez okres 6 miesi�cy 

prowadzi�o do mniejszych zmian t�uszczów wyra�onych zawarto�ci� nadtlenków i 

substancji reaguj�cych z kwasem 2-tiobarbiturowym w porównaniu do próby kontrolnej 

(II.A6 � Journal of Food Science).  

Szerokim obszarem badawczym, zwi�zanym z naturalnymi przeciwutleniaczami, 

b�d�cym w kr�gu moich zainteresowa� naukowych jest mo�liwo�� ich wykorzystania 

jako aktywnych dodatków do �ywno�ci. Zastosowanie ekstraktów ro�linnych lub 

elementów ro�linnych w celu modyfikacji receptury lub projektowania nowej �ywno�ci 

mo�e by� wykorzystane do podnoszenia warto�ci od�ywczej i przeciwdzia�ania 

zachodz�cym w organizmie procesem utleniania oraz zwalczania stresu oksydacyjnego 

organizmu (II.B33 � Functional Properties of Traditional Food). Prowadzone do tej 

pory badania obejmowa�y mi�dzy innymi mo�liwo�� wykorzystania ekstraktów herbaty w 

szerokiej gamie produktów w tym wyrobach cukierniczych (II.A5 � Food Chemistry, 

III.B18, III.B19, III.B22), szparagów w wyrobach mi�snych (II.B30 � Nauka Przyroda 

Technologie, III.B34), owoców morwy w muesli i chlebie (II.B43 � Agricultural 

Sciences, III.A10) czy owsa w napojach (II.A10 � Polish Journal of Food and 

Nutrition Sciences). Poza ocen� aktywno�ci przeciwutleniaj�cej ocenianej �ywno�ci 

badania obejmowa�y tak�e ocen� jej profilu organoleptycznego. Dodatki wprowadzano 

do �ywno�ci w ilo�ci, która w niewielki sposób wp�ywa�a na zmian� profilu smakowo-

zapachowego pozostaj�c �ywno�ci� atrakcyjn� sensorycznie o podwy�szonej warto�ci 

�ywieniowej. Szereg prac dotyczy�o równie� wykorzystania ekstraktów herbaty oraz 

ekstraktów owocowych (�urawiny, je�yny) w �ywno�ci jako aktywnych przeciwutleniaczy 

w procesie produkcji �ywno�ci i przechowywania. Prace te by�y prezentowane w postaci 
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wyg�oszonych referatów (III.A9) i doniesie� na konferencjach mi�dzynarodowych 

(III.B20, III.B27, III.B28, III.B29, III. B31).  

Ad. 4. �ywno�� tradycyjna, funkcjonalna i bioaktywna oraz ich odbiór w�ród 

konsumentów. Zwyczaje �ywieniowe i wiedza ró�nych grup spo�ecznych.  

Przez ostatnie lata na rynku �ywno�ci mo�emy obserwowa� ró�ne trendy i 

zachowania konsumentów i producentów �ywno�ci. Z jednej strony powracamy do 

�ywo�ci tradycyjnej, cz�sto okre�lanej mianem �ywno�ci o wy�szych walorach 

sensorycznych czy mniej zmodyfikowanej. Z drugiej strony poszukujemy, jako 

konsumenci, �ywno�ci maj�cej na celu mi�dzy innymi ochron� naszego organizmu, 

podniesienie jego odporno�ci czy popraw� samopoczucia. Do drugiego typu �ywno�ci 

zaliczamy produkty, które cz�sto nazywamy �ywno�ci� funkcjonaln� oraz bioaktywn�.  

Badania prowadzone przeze mnie, w ramach funduszy strukturalnych i realizowanego 

projektu o akronimie Bioaktywna �ywno�� POIG 01.01.02-00-061/09 (III.F6) prowadzi�y 

do kreowania nowej �ywno�ci o zaprogramowanych i ukierunkowanych w�a�ciwo�ciach 

prozdrowotnych. Powstaj�ca �ywno�� by�a skierowana do osób znajduj�cych si� w 

grupie ryzyka lub chorych na oty�o��, cukrzyc�, nadci�nienie oraz nieswoiste zapalenie 

jelit (III.B23, III.B30, III.B35, III.B36, III.B37, III.B40, III.B55, III.G56). Prowadzone przeze 

mnie badania obejmowa�y równie� ocen� wykorzystania ró�nych surowców i produktów 

jako no�ników substancji bioaktywnych i opracowania technologii ich wykorzystania. 

Stwierdzi�em, �e wykorzystanie pszen�yta i produkcja chleba chrupkiego na drodze 

ekstruzji daje du�e mo�liwo�ci zastosowania tej technologii do tworzenia no�ników 

substancji bioaktywnych pochodz�cych z ró�nych ro�lin (herbata, morwa, kozieradka, 

jarmu�, pokrzywa, karczoch). Wykorzystanie ekstruzji prowadzi�o do powstania pieczywa 

o zró�nicowanych, lecz akceptowalnych w�ród konsumentów cechach. Spo�ród 

przebadanych dodatków bioaktywnych najkorzystniej na zwi�kszenie aktywno�ci 

przeciwutleniaj�cej pieczywa wp�ywa� dodatek ekstraktu morwy i herbaty (II.B13 � 

In�ynieria Przetwórstwa Spo�ywczego). Dobrym no�nikiem substancji bioaktywnych 

okaza�y si� równie� napoje mleczne, które zastosowa�em do produkcji mleka 

czekoladowego oraz ma�lanki z dodatkiem ekstraktu li�ci morwy. Ich dodatek wp�yn�� 

korzystnie na atrakcyjno�� sensoryczn� otrzymanych produktów zarówno w ocenie 

konsumenckiej, jak i profilowej (II.B38 � Bioprodukty � pozyskiwanie, w�a�ciwo�ci i 

zastosowanie w produkcji �ywno�ci, III.B33, III.B62). Podobne rezultaty 

obserwowa�em podczas wykorzystania do produkcji �ywno�ci bioaktywnej palczatki 

cytrynowej, owoców morwy, herbaty oraz nasion chia.  
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W przypadku palczatki cytrynowej istotny by� sposób dodania dodatku. Produkty z 

ekstraktami charakteryzowa�y si� wi�ksz� po��dalno�ci� sensoryczn� ni� dodatek 

mielonych li�ci (II.B35 � Innowacyjne rozwi�zania w technologii �ywno�ci i �ywieniu 

cz�owieka, III.A14).  

Wykorzystanie nasion chia do produkcji batonów o podwy�szonej zawarto�ci kwasów 

z rodziny omega 3, sprzyja�o zwi�kszeniu ogólnej po��dalno�ci w�ród konsumentów, 

bez wzgl�du na zastosowany dodatek (7 i 14%), a tak�e zmianie barwy z be�owej w 

próbie kontrolnej na br�zow� i czarn� oraz zwi�kszeniu odczucia smaku s�odkiego i 

owocowego. Ponadto nasiona chia wp�yn��y na zwi�kszenie zawarto�ci zwi�zków 

bioaktywnych w produkcie oraz jego aktywno�� przeciwutleniaj�c� mierzon� testami z 

u�yciem rodnika DPPH i ABTS (II.B22 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 

II.B36 - Innowacyjne rozwi�zania w technologii �ywno�ci i �ywieniu cz�owieka, 

III.A15, III.B65).  

Poza badaniami dotycz�cymi projektowania i wdra�ania �ywno�ci funkcjonalnej i 

bioaktywnej zajmowa�em si� tak�e charakterystyk� postaw konsumentów wzgl�dem 

tego rodzaju �ywno�ci, ocen� ich wiedzy na jej temat oraz ich zachowa�

prozdrowotnych. Stwierdzi�em �e �ywno��, która wnosi dodatkowe korzy�ci dla 

organizmu jest pozytywnie odbierana zarówno przez ludzi m�odych, jak i w podesz�ym 

wieku, a tak�e w�ród specyficznych grup spo�ecznych jakim s� np. rodzice dzieci z 

alergi� pokarmow�. Zró�nicowany jest jednak poziom wiedzy na temat ró�nych rodzajów 

�ywno�ci i sk�adników bioaktywnych oraz wymaga� wzgl�dem nich. Badania 

przeprowadzone w�ród studentów wykaza�y, �e badana populacja charakteryzowa�a si�

du�� otwarto�ci� i ch�ci� zakupu produktów bioaktywnych, a ich w�a�ciwo�ci 

prozdrowotne by�y g�ównym czynnikiem determinuj�cym ich zakup, nawet gdyby by�y to 

produkty dro�sze i ró�ni�y si� smakiem od tradycyjnych (II.B19 � Bromatologia i 

Chemia Toksykologiczna, III.B72). Produkty wzbogacone w substancje bioaktywne 

cieszy�y si� tak�e akceptacj� w�ród rodziców dzieci chorych na alergie pokarmowe, 

którzy w wi�kszo�ci okre�lili je jako lepsz� dla zdrowia ni� tradycyjne produkty. Rodzice 

podkre�lali tak�e konieczno�� jej odpowiedniego przebadania przed wdro�eniem oraz 

znakowania (II.B25 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, III.B70). 

Przeprowadzone przeze mnie badania na temat opinii i wiedzy dotycz�cej napojów 

funkcjonalnych w�ród osób doros�ych oraz zachowa� prozdrowotnych w�ród osób 

starszych wykaza�y, �e pomimo wzrostu wiedzy i �wiadomo�ci konsumentów, wci��

pope�niaj� oni wiele b��dów. Znana by�a ogólna wiedza na temat �ywno�ci funkcjonalnej 

i zachowa� prozdrowotnych, ale cz�sto ludzie m�odzi nie zwracali uwagi na rodzaj 

wykorzystywanego produktu i nie stosowali odpowiednich zasad. W przypadku ludzi w 

podesz�ym wieku cz�sto nie modyfikowali oni swoich nawyków �ywieniowych oraz 
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deklarowali, �e cena jest najistotniejszym czynnikiem motywuj�cym do zakupu, co 

istotnie mo�e wp�ywa� na wykorzystanie �ywno�ci funkcjonalnej w tej grupie spo�ecznej 

(II.B24 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, II.B37 - Innowacyjne rozwi�zania 

w technologii �ywno�ci i �ywieniu cz�owieka, III.B63, III.B71). Moje badania 

dotycz�ce sposobu �ywienia obejmuj� tak�e spo�ycie tradycyjnych produktów, a w 

szczególno�ci oceny sposobu �ywienia dzieci w wieku przedszkolnym, kobiet w ci��y 

czy pokrycia zapotrzebowania organizmu na istotne z punktu widzenia sk�adniki takie jak 

jod oraz tiamina. Oceniaj�c jad�ospisy przedszkolne stwierdzi�em szereg 

nieprawid�owo�ci w �ywieniu dzieci, które g�ównie polega�y na zbyt niskiej poda�y mleka 

i produktów mlecznych, warzyw w postaci surowej, ryb czy pieczywa razowego w diecie 

ma�ych dzieci. Ponadto cz�sto jad�ospisy charakteryzowa�y si� nadmiern� poda��

bia�ka, w�glowodanów oraz sodu oraz niewystarczaj�c� witamin D i E oraz potasu, 

wapnia i �elaza (II.B23 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna). Brak wiedzy 

�ywieniowej oraz liczne pope�niane b��dy stwierdzi�em równie� w ocenie sposobu 

�ywienia kobiet w ci��y. Z�e nawyki �ywieniowe by�y g�ównie zwi�zane z cz�stotliwo�ci�

spo�ycia posi�ków i ich ilo�ci� oraz przeci�tn� wiedz� na temat �ywienia w tej grupie 

osób badanych (II.B20 � Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, III.B64). Brak 

wiedzy �ywieniowej na odpowiednim poziomie by� tak�e charakterystyczny dla kobiet i 

m��czyzn w badaniach na temat jodu oraz tiaminy. Ponad 80% kobiet nie potrafi�o 

wskaza� soli jako 	ród�a jodu, 70% nie zwraca�o uwagi na jod jako wa�ny element diety, 

a 60% nie potrafi�o wskaza� podstawowych objawów niedoboru jodu u dzieci i doros�ych. 

W przypadku tiaminy ca�kowite pokrycie jej zapotrzebowania stwierdzono jedynie w 

przypadku 60% m��czyzn i tylko 20% kobiet (II.B21 - Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, II.B40 � �ywno�� dla �wiadomego konsumenta, III.B37).  
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4.4. Zestawienie wszystkich publikacji naukowych oraz innych osi�gni��

naukowych 

Rodzaj publikacji  

Liczba publikacji Liczba punktów 

Przed 
uzyskaniem 

tytu�u doktora

Po uzyskaniu 
tytu�u doktora 

MNiSW* IF** 

Publikacje naukowe w czasopismach 
znajduj�cych si� w bazie JCR 

  14 460 37,343 

Publikacje w czasopismach znajduj�ce 
si� w cz��ci B wykazu czasopism MNiSW 

8  23 266 - 

Rozdzia�y w monografii naukowej   11 64,25 - 

Publikacje w czasopismach 
nieposiadaj�cych wspó�czynnika IF, 
nieobj�tych wykazem MNiSW 

- 1 - - 

Prace konferencyjne opublikowane w 
ca�o�ci  

2 - - - 

!�cznie 10 49 790,25 37,343 

Inne osi�gni�cia naukowe 
Przed 

uzyskaniem 
tytu�u doktora

Po uzyskaniu 
tytu�u doktora

Dorobek ca�kowity 

Komunikaty naukowe wyg�oszone na 
mi�dzynarodowych i krajowych 
konferencjach tematycznych 
w tym: 

 3 15 18 

- wyk�ady plenarne - 2 2 
- doniesienia konferencyjne   3 13 16 

Komunikaty naukowe (postery) 
w tym: 

15 66 81 

- mi�dzynarodowe  6 34 40 
- krajowe 9 32 41 

Wyk�ady wyg�oszone na zaproszenie - 3 3 

Nieopublikowane opracowania w tym 
sprawozdania z grantów 

- 2 2 

Sta�e naukowe - 1 1 

Projekty krajowe i zagraniczne 
w tym: 

1 7 8 

- kierowanie projektem - 1 1 

- udzia� w projekcie 1 6 7 

Projekty realizowane na zamówienie/we 
wspó�pracy z przedsi�biorcami 
w tym: 

- 8 8 

- kierowanie projektem - 2 2 

- udzia� w projekcie - 6 6 

Wykonane ekspertyzy lub inne 
opracowania na zamówienie 

- 5 5 

Recenzje publikacji naukowych - 10 10 

*Punktacja wg komunikatu MNiSW z 09.12.2016 w sprawie wykazu czasopism naukowych z 
liczb� punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
** Impact Factor (z ISI JCR) zgodnie z rokiem wydania, w przypadku prac z roku 2017 i 2018 z 
uwagi na brak danych dotycz�cych warto�ci IF w roku publikacji podano ostatni� dost�pn�
warto�� IF - za rok 2016. 
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4.5. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Mój ca�kowity dorobek naukowy wg punktacji MNiSW wynosi 790,25 punktów (w tym 

125 stanowi podstaw� wniosku habilitacyjnego). Sumaryczny Impact Factor (IF) dla 

opublikowanych prac wynosi 37,343 (w tym 9,919 stanowi podstaw� wniosku 

habilitacyjnego). Ca�kowita liczba cytowa� wg bazy Web of Sciences Core Collection 

wynosi 98, natomiast z pomini�ciem autocytowa� � 80. Index Hirscha � 5.  

Dotychczas opublikowa�em 59 prac naukowych, z czego 49 po uzyskaniu stopnia 

doktora. Na mój dorobek naukowy sk�ada si�: 

• 14 artyku�ów naukowych (wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora) w 

czasopismach znajduj�cych si� w bazie JCR. 

• 31 (23 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach nieposiadaj�cych 

wspó�czynnika wp�ywu IF, znajduj�ce si� w cz��ci B wykazu czasopism 

MNiSW. 

• 11 rozdzia�ów w monografiach naukowych (3 prace o charakterze 

przegl�dowym i 8 prac oryginalnych). 

• 1 artyku� w czasopi�mie nieposiadaj�cych wspó�czynnika IF, nieobj�tym 

wykazem MNiSW. 

• 2 prace opublikowane w ca�o�ci w materia�ach konferencyjnych. 

• 2 referaty plenarne wyg�oszone na zaproszenie organizatorów konferencji. 

• 16 referatów wyg�oszonych na mi�dzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych. 

• 81 komunikatów konferencyjnych (w tym 40 na konferencjach o charakterze 

mi�dzynarodowym). 

• 2 nieopublikowane opracowania z realizacji projektów badawczych, w których 

bra�em udzia�. 

• 5 ekspertyz naukowych (opinie o innowacyjno�ci stosowanej technologii lub 

maszyn) wykonane dla przedsi�biorstwach ubiegaj�cych si� o dotacje unijne

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). 

• 8 projektów badawczych (mi�dzynarodowych i krajowych), w których by�em 

kierownikiem (1) lub wykonawc� (7). 




