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1. DANE OSOBOWE  

Imię i nazwisko: Agnieszka Bilska  

Miejsce pracy:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Katedra Technologii Mięsa 

ul. Wojska Polskiego 31/33 

60 – 624 Poznań 

 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

 

• doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, 

specjalność: technologia żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności, 2005 rok 

 tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ wybranych dodatków na jakość i 

trwałość wędlin surowych 

promotor: prof. dr hab. Waldemar Uchman 

• magister inżynier technologii żywności, specjalizacja: technologia 

żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 

Wydział Technologii Żywności, 1996 rok 

 tytuł pracy: Charakterystyka wybranych właściwości 

zmodyfikowanych białek osocza krwi. Cz. 1. Właściwości żelujące 

promotor: prof. dr hab. Waldemar Uchman 

 

Inne posiadane dyplomy: 

• dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i 

Bezpieczeństwem Żywności, 2002 

• certyfikat nr 2/1607/SP – auditor wewnętrznych systemów zarządzania 

jakością i HACCP  

• certyfikat nr 4966 (AR/2003) wydany przez Polskie Centrum Badań i 

Certyfikacji S.A., Ośrodek Szkolenia i Certyfikacji Personelu-DA – asystent 

jakości  
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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W 

JEDNOSTKACH NAUKOWYCH  

 

• od 1. 01. 1997 do 30. 09. 2005 asystent w Zakładzie Technologii Produktów 

Mięsnych, Instytutu Technologii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności i 

Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (do 2007 roku Akademia 

Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) 

• od 1. 10. 2005 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa, 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu (do 2007 roku Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu) 

 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA  

 

4.1 Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

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

zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

 

Moim osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy 

doktora habilitowanego jest monografia pod tytułem:  

 

OLEJE ROŚLINNE I PRZECIWUTLENIACZE NATURALNE JAKO 

SKŁADNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ WĘDLIN PODROBOWYCH TYPU 

PASZTETOWA 

 

Praca została opublikowana Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, w serii Rozprawy Naukowe, zeszyt 512, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2019; ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-929-9; 

Ark. wyd. 9,0. Ark. druk. 6,56. 

Recenzent monografii: dr hab. Aneta Cegiełka, Katedra Technologii Żywności, 

Wydział Nauk o Żywności, SGGW Warszawa 

Wkład wnioskodawcy w w/w monografię obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji 

badań, wykonanie oznaczeń, interpretację i opis uzyskanych wyników. 
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4.2 Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

 

4.2.1 Wprowadzenie 

 

Możliwość prognozowania okresu, w którym jakość i trwałość produktów 

żywnościowych utrzymuje się na wysokim poziomie, jest przedmiotem olbrzymiej 

wagi. Większość obecnych rozwiązań oparta jest na założeniu, że zmiany jakości 

podlegają reakcji zerowego stopnia i że współczynnik zmian w czasie jest stały w stałej 

temperaturze. W trakcie badań przechowalniczych sprawdzane powinny być parametry 

ulegające zmianom podczas przechowywania (Baryłko-Pikielna i Kostyra, 2004; 

Baryłko-Pikielna i in., 1996; Bilska i Kowalski, 2014). Dlatego kontrola pozostałości 

związków chemicznych oraz ocena stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych jest 

istotnym elementem zapewniającym bezpieczną jakość żywności (Piskuła i in., 2011). 

Bardzo ważna jest również ocena sensoryczna produktów żywnościowych, dzięki której 

można ocenić: zmiany produktów pod wpływem modyfikacji składu surowcowego oraz 

procesu technologicznego a także właściwości produktów podczas badań 

przechowalniczych. 

Produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso, odgrywają szczególną rolę w 

żywieniu człowieka. Jest ono źródłem wielu składników odżywczych, przede 

wszystkim pełnowartościowego białka, składników mineralnych, szczególnie dobrze 

przyswajalnego żelaza hemowego oraz cynku, selenu i miedzi, a także witamin z grupy 

B, głównie witaminy B12 i PP. Tłuszcze zwierzęce, które stanowią po mięsie, 

podstawową grupę surowców wytwarzanych i wykorzystywanych w przemyśle 

mięsnym są źródłem kwasów tłuszczowych, w których zawartość nasyconych stanowi 

około 50% wszystkich kwasów. Mięso i tkanka tłuszczowa jest również źródłem 

cholesterolu (Choi i in, 2013; Hygreeva i in., 2014; Lucarini i in., 2018; Makała, 2018) i 

dlatego spożywanie ich w nadmiernej ilości może być przyczyną chorób układu 

krążenia (Makała, 2018; Olmedilla-Alonso i in., 2013). W związku z powyższym, 

oprócz poziomu spożycia tłuszczu, istotny jest jego skład, a przede wszystkim udział 

kwasów tłuszczowych nasyconych (ang. saturated fatty acids – SFA) oraz jedno- (ang. 

monounsaturated fatty acids – MUFA) i wielonienasyconych (ang. polyunsaturated 

fatty acids – PUFA) (Bernardi i in., 2016; Domínguez i in., 2016). Współczesne 

zalecenia żywieniowe wskazują na potrzebę zwiększania spożycia długołańcuchowych 
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kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, m.in. poprzez wzbogacanie nimi żywności 

(Bernardi i in., 2016; Marciniak - Łukasiak, 2011). Dlatego dobrym sposobem poprawy 

jakości i profilu składu kwasów tłuszczowych w produktach mięsnych, bez radykalnej 

zmiany nawyków żywieniowych, może być ich wzbogacanie olejem roślinnym i/lub 

częściowa zamiana tłuszczu zwierzęcego tłuszczem roślinnym (Jiménez-Colmenero, 

2007; Martin i in., 2008). Ma to na celu poprawę stosunku PUFA/SFA oraz n-6:n-3 

PUFA w diecie człowieka i zbliżenia do wartości zalecanych przez organizacje 

żywieniowe (WHO, 2003). Zgodnie z nimi dla prawidłowego funkcjonowania 

organizmu człowieka istotne jest zachowanie właściwego stosunku PUFA z rodziny  

n-6:n-3, który powinien wynosić 4:1-6:1. Niestety w diecie współczesnego 

społeczeństwa stosunek ten wynosi 15:1–20:1 i jest znacznie wyższy od wartości 

zalecanych przez organizacje żywieniowe. Dlatego żywność wzbogacona w kwasy 

tłuszczowe z rodziny n-3 może spowodować korzystne skutki w diecie współczesnego 

społeczeństwa bez radykalnych zmian nawyków żywieniowych (Grasso i in., 2014; 

Rycielska i Słowiński, 2012). 

W produkcji przetworów mięsnych tłuszcz zwierzęcy odgrywa ważną rolę w 

kształtowaniu tekstury otrzymywanych produktów. Wpływa także na ich wartość 

odżywczą i profil sensoryczny, w tym głównie na smakowitość (Dasiewicz i Chmiel, 

2016; Gertig i Przysławski, 1994; Makała, 2018). Z tego względu zastąpienie go olejem 

roślinnym nie jest łatwe bez zmiany wybranych wyróżników jakości gotowego 

produktu. Wprowadzenie nienasyconych kwasów tłuszczowych, głównie 

wielonienasyconych, może prowadzić m. in. do pogorszenia stabilności oksydacyjnej w 

czasie przechowywania wędlin (Olmedilla-Alonso i in., 2013). Utlenianie tłuszczów 

jest odpowiedzialne za rozwój pierwotnych i wtórnych produktów utleniania, obniżenie 

jakości odżywczej, a także zmiany smakowitości, Te niekorzystne zmiany mogą 

zwiększać ryzyko zagrożenia dla zdrowia oraz powodować straty ekonomiczne 

(Bianchin i in., 2017; Naveena i in. 2008; Wroniak i Cenkier, 2015). Jest to dość 

złożony proces, w którym utlenianiu podlegają nienasycone kwasy tłuszczowe, 

wchodzące głównie w skład fosfolipidów membran komórkowych. Pierwotne produkty 

utleniania, czyli wodoronadtlenki i nadtlenki, przekształcane są do hydrokwasów. 

Wtórne produkty utleniania, takie jak krótkołańcuchowe aldehydy, ketony i inne 

utlenione związki, mogą negatywnie wpłynąć na ogólną jakość oraz przydatność mięsa 

i produktów mięsnych do spożycia (Bianchin i in., 2017; Cichosz i Czeczot, 2011; 

Dąbrowska i in., 2015; Falowo i in., 2014; Hęś i in., 2009). Utlenianie tłuszczu można 
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ograniczyć m. in. poprzez dodatek przeciwutleniaczy, np. BHT (di-tert-

butylohydroksytoluen), BHA (mono-tert-butylohydroksyanizol), TBHQ (tert-

butylohydrochinon) czy galusanów. Jednak bezpieczeństwo stosowania syntetycznych 

przeciwutleniaczy do żywności jest obecnie kwestionowane z powodu wyników badań 

toksykologicznych (Gahruie i in., 2017; Pereira i in, 2017; Shahidi i Ambigaipalan, 

2015; Xu i in., 2018). Dlatego coraz większego znaczenia nabierają związki naturalnie 

występujące w surowcach roślinnych posiadające właściwości przeciwutleniające. 

Związki te są uważane za bardziej bezpieczne i przede wszystkim lepiej akceptowane 

przez konsumentów. Odgrywają istotną rolę w walce z wolnymi rodnikami, które 

reagując z cząsteczkami białek, lipidów i sacharydów powodują ich utlenianie. Cennym 

źródłem przeciwutleniaczy są rośliny przyprawowe i zioła oraz ich ekstrakty, np. 

rozmaryn, szałwia, oregano, tymianek, herbata (zielona, żółta, czerwona) czy morwa 

(Falowo i in., 2014; Nieto i in., 2009; Shahidi i Ambigaipalan, 2015; Wereńska, 2013; 

Xu i in., 2018). Kolejnym związkiem zaliczanym do naturalnych substancji 

dodatkowych jest kwas mlekowy i jego sole, które w technologii żywności spełniają 

funkcje regulatora kwasowości, substancji konserwującej i nadającej smak oraz 

zwiększającej aktywność przeciwutleniającą (Bilska in., 2014; Kaczmarek-Duszek i in., 

2008). 

 

 

4.2.2 Cel badań i hipoteza badawcza 

 

Głównym celem pracy była ocena jakości i trwałości wędlin podrobowych typu 

pasztetowa wyprodukowanych z substytucją tłuszczu zwierzęcego drobnego tłuszczem 

roślinnym oraz z dodatkiem przeciwutleniaczy naturalnych. W odniesieniu do celu 

głównego sformułowano cele szczegółowe, które miały zweryfikować następujące 

hipotezy badawcze: 

1. Skład kwasów tłuszczowych olejów roślinnych wpływa na ich przydatność do 

produkcji wędlin podrobowych typu pasztetowa. 

2. Zastosowanie substancji przeciwutleniających pochodzenia naturalnego 

kształtuje stabilność oksydacyjną i cechy sensoryczne produktów mięsnych. 

3. Zastosowanie substancji przeciwutleniających pochodzenia roślinnego w 

produkcie mięsnym typu pasztetowa warunkuje inhibicję aktywności 

cholinoesteraz i konwertazy angiotensyny I. 
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4. Trwałość mikrobiologiczna wędliny podrobowej typu pasztetowa różni się w 

zależności od ilości zastosowanych dodatków przeciwutleniających. 

Zakres pracy obejmował: 

1. określenie składu kwasów tłuszczowych wybranych olejów i ich zastosowanie w 

produkcji wędlin podrobowych typu pasztetowa; zastosowano substytucję 

tłuszczu zwierzęcego (tłuszczu drobnego) wybranymi olejami w ilości 20% i 

30%; analizowano skład kwasów tłuszczowych wyprodukowanych wędlin oraz 

wpływ wymiany tłuszczu wybranymi olejami na jakość sensoryczną i stabilność 

oksydacyjną 

2. ocenę właściwości przeciwutleniających wybranych dodatków naturalnych w 

wędlinach podrobowych typu pasztetowa, wyprodukowanych z 20% wymianą 

tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym oraz prześledzenie zmian jakości 

sensorycznej w przechowywanych wędlinach doświadczalnych 

3. ocenę wpływu wodnych ekstraktów z liści morwy na jakość mikrobiologiczną, 

aktywność wody oraz na hamowanie aktywności cholinoesteraz oraz 

konwertazy angiotensyny w wędlinie podrobowej typu pasztetowa, w której 

20% tłuszczu zwierzęcego zastąpiono olejem rzepakowym. 

 

 

4.2.3 Część doświadczalna 

 

Materiałem badanym były wędliny podrobowe typu pasztetowa wyprodukowane 

w Przetwórni Doświadczalnej Katedry Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. Wyroby przygotowano według następującej receptury: mięso wieprzowe 

klasy II – 43%, tłuszcz zwierzęcy – drobny – 42%, wątroba – 15%, rosół w ilości 30% 

w stosunku do surowca mięsno–tłuszczowego oraz przyprawy w ilości (na 1 kg farszu): 

sól – 1,5%; pieprz – 0,15%; majeranek – 0,05% oraz cebulę – 0,4%. Ten skład 

surowcowy stanowił produkt odniesienia dla wariantów doświadczalnych.  

W wariantach doświadczalnych część tłuszczu zwierzęcego wymieniono olejem: 

1. w pierwszej części badań były to oleje: kukurydziany, lniany, rzepakowy, 

słonecznikowy i sojowy; wymieniony olej stanowił 20% i 30% w stosunku do 

tłuszczu zwierzęcego drobnego, 

2. w drugiej części badań 20% tłuszczu zwierzęcego drobny, zastąpiono olejem 

rzepakowym oraz zastosowano dodatek wybranych substancji pochodzenia 
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naturalnego: mleczan sodu (Ml) i kwas mlekowy (KMl) (w mieszaninie: 

0,08Ml+0,06KMl oraz 0,12Ml+0,03KMl), ekstrakt z rozmarynu (RO) w ilości 

0,2%, ekstrakt z żółtej herbaty (ŻH) w ilości 0,2%, 0,35% i 0,5% oraz wodny 

ekstrakt z liści morwy w ilości 0,2%, 0,5% i 0,8%; ilości dodatków ekstraktu z 

żółtej herbaty i ekstraktu z morwy, zostały ustalone na podstawie wstępnej 

oceny sensorycznej (dane niepublikowane), 

3. w trzeciej części badań 20% tłuszczu zwierzęcego drobnego zastąpiono olejem 

rzepakowym oraz dodano wodny ekstrakt z liści morwy w ilości 0,2%, 0,5% i 

0,8%. 

 

 

4.2.4 Wyniki 

 

Charakterystyka składu chemicznego oraz oznaczenie pierwotnych i wtórnych 

produktów utleniania tłuszczu w wędlinach doświadczalnych z 20% i 30% 

substytucją tłuszczu zwierzęcego drobnego olejami roślinnymi 

 

W pierwszym etapie do badań wybrano oleje: lniany, kukurydziany, rzepakowy, 

słonecznikowy i sojowy. Z udziałem olejów roślinnych wyprodukowano wędliny 

doświadczalne typu pasztetowa i ocenie poddano wpływ częściowej wymiany tłuszczu 

zwierzęcego drobnego w ilości 20% i 30% na wybrane parametry kontrolne. Badania 

chemiczne i sensoryczne wykonano bezpośrednio po produkcji (1 dzień) oraz w 5, 8, 12 

i 15 dniu przechowywania. Czas przechowywania 15 dni był zgodny z czasem trwałości 

tego wyrobu (w osłonkach półprzepuszczalnych kolagenowych) zalecanym przez 

producentów. 

Na podstawie wyników oznaczenia zawartości kwasów tłuszczowych w badanych 

wędlinach podrobowych stwierdzono, że najwyższą zawartością nasyconych kwasów 

tłuszczowych charakteryzowała się próba kontrolna. 20% i 30% wymiana tłuszczu 

zwierzęcego drobnego tłuszczami roślinnymi spowodowała obniżenie ilości tych 

kwasów a najwięcej, bo o około 13%, w próbach z olejem lnianym. Zauważono, że 

próby z 20% i 30% wymianą tłuszczu zwierzęcego drobnego olejem rzepakowym 

odznaczały się stosunkowo największą zawartością jednonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (MUFA), przy mniejszej zawartości PUFA. Ma to związek ze wzrostem 

udziału kwasu oleinowego w tych próbach o około 10%. Ponadto wędliny 
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doświadczalne charakteryzowały się niską zawartością kwasu -linolenowego ALA 

(C18:3). Jednak spośród nich na uwagę zasługują próby z wymianą tłuszczu 

zwierzęcego olejem rzepakowym, w których zawartość tego kwasu była średnio 8 razy 

wyższa niż w próbach z olejem kukurydzianym czy słonecznikowym. Natomiast 

wędliny z substytucją tłuszczu zwierzęcego olejem lnianym zawierały 9 razy więcej 

ALA niż w próby z olejem rzepakowym. Należy też podkreślić wyniki oceny proporcji 

kwasów z rodziny n-6:n-3. Najbardziej zbliżone do zaleceń żywieniowych były próby z 

wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym. Proporcja kwasów tłuszczowych 

n-6:n-3 w tym oleju wyniosła 4,6:1-4,7:1. Niekorzystne proporcje kwasów z rodziny  

n-6 do n-3 zaobserwowano w próbach, w których tłuszcz drobny zwierzęcy 

wymieniono olejem kukurydzianym, słonecznikowym i sojowym. Największą 

proporcję tych kwasów stwierdzono w próbach z wymianą tłuszczu olejem 

kukurydzianym; w przypadku 30-procentowej substytucji proporcja ta wynosiła aż 

123:1. Natomiast w próbach z 20% i 30% substytucją tłuszczu zwierzęcego olejem 

słonecznikowym proporcja ta wynosiła odpowiednio: 68:1 oraz 77:1. Po 15 dniach 

przechowywania proporcja kwasów tłuszczowych n-6/n-3 w wędlinach 

doświadczalnych nie uległa zmianie. Ponadto najbardziej korzystny stosunek kwasów z 

rodziny n-6/n-3 (4,72:1) zaobserwowano w przypadku wędlin doświadczalnych, w 

których 20% tłuszczu zwierzęcego drobnego wymieniono olejem rzepakowym. 

Zmiany oksydacyjne lipidów w badanych produktach oceniano poprzez 

monitorowanie zmian zawartości pierwotnych (liczba nadtlenkowa - PV) i wtórnych 

produktów utleniania (TBARS) podczas przechowywania chłodniczego.  

Wartość liczby nadtlenkowej, w wędlinach doświadczalnych wyprodukowanych z 

wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem kukurydzianym, lnianym, słonecznikowym i 

sojowym, statystycznie istotnie wzrastała przez cały okres przechowywania. 

Najwyższym przyrostem ilości nadtlenków, przez cały okres badań, charakteryzowała 

się próba z olejem lnianym, niezależnie od poziomu jego wymiany. Podobną zależność 

stwierdzono w wędlinach doświadczalnych, które charakteryzowały się wysoką 

zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Były to próby z substytucją 

tłuszczu zwierzęcego drobnego olejem kukurydzianym, słonecznikowym i sojowym. 

Wśród wariantów, w których część tłuszczu zwierzęcego drobnego wymieniono olejem, 

zauważono że próby z olejem rzepakowym w większym stopniu hamowały 

powstawanie pierwotnych produktów utleniania w porównaniu do prób z olejem 

kukurydzianym, lnianym, słonecznikowym czy sojowym. Zaobserwowane wyniki 
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potwierdzają tezę, że problem autooksydacji zależy od ilości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, zwłaszcza wielonienasyconych. Szybkość tej reakcji rośnie wraz ze 

stopniem nienasycenia.  

Najwyższą wartością TBARS, przez cały okres przechowywania, cechowała się próba z 

olejem lnianym. Dynamika przyrostu wtórnych produktów utleniania tłuszczów w 

próbach z substytucją tłuszczu zwierzęcego olejem kukurydzianym, rzepakowym, 

słonecznikowym i sojowym była niższa w porównaniu do próby kontrolnej. Natomiast 

najmniejszą dynamikę zmian wskaźnika TBARS, w czasie przechowywania, 

stwierdzono dla prób z 20% wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym. 

Spośród badanych wędlin doświadczalnych najlepszą stabilnością oksydacyjną 

cechowała się próba z substytucją tłuszczu zwierzęcego olejem sojowym w ilości 30%.  

Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie do wędliny podrobowej 

typu pasztetowa 20% oleju rzepakowego nie pogarszało stabilności oksydacyjnej 

tłuszczów, pomimo większej zawartości bardziej podatnych na utlenianie 

nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano ponadto, że ten poziom 

wymiany wpływał na poprawę stabilności gotowego produktu, w porównaniu do prób 

w których 30% tłuszczu zwierzęcego drobnego zastąpiono olejami: lnianym, sojowym, 

słonecznikowym czy rzepakowym. 

W pierwszym etapie badań ocenie poddano także wpływ rodzaju i poziomu 

wymiany tłuszczu zwierzęcego drobnego tłuszczami roślinnymi na jakość sensoryczną 

wyprodukowanych wędlin podrobowych typu pasztetowa. W przeprowadzonych 

badaniach stwierdzono, że próby w których 30% tłuszczu zwierzęcego zastąpiono 

olejem roślinnym uzyskały istotnie niższe noty punktowe w ocenie badanych 

wyróżników jakości w porównaniu do wariantów z 20% substytucją. Największe 

różnice zaobserwowano w ocenie barwy na przekroju i konsystencji wędlin. Próby z 

30% wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem charakteryzowały się jaśniejszą barwą i 

zbyt luźną konsystencją. Ponadto zauważono, że próby z substytucją tłuszczu 

zwierzęcego olejem kukurydzianym, lnianym i słonecznikowym, niezależnie od stopnia 

wymiany, charakteryzowały się podobną jakością sensoryczną względem zapachu i 

smaku. Natomiast najwyższą stabilnością badanych deskryptorów, w czasie 15 dni 

przechowywania, wykazała się próba z 20% wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem 

rzepakowym. 

Przeprowadzone badania potwierdziły postawioną hipotezę, że wprowadzenie 

do wędliny podrobowej typu pasztetowa olejów roślinnych o różnym składzie kwasów 
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tłuszczowych wpływa na ich jakość. Wykazano, że zastąpienie 20% tłuszczu 

zwierzęcego drobnego olejem rzepakowym nie pogorszyło stabilności oksydacyjnej 

tłuszczów, pomimo dużej zawartości bardziej podatnych na utlenianie nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano także, że 20-procentowa substytucja tłuszczu 

zwierzęcego drobnego olejem rzepakowym wpłynęła na poprawę trwałości gotowego 

produktu. Wyniki oceny sensorycznej potwierdziły, że próba ta w czasie 15 

przechowywania, charakteryzowała się bardziej stabilną i pożądaną barwą na przekroju, 

zapachem, słonością i smakiem w porównaniu do pozostałych badanych wędlin 

doświadczalnych.  

 

 

Wpływ przeciwutleniaczy na jakość i trwałość wędliny podrobowej typu 

pasztetowa wyprodukowanych z 20% substytucją tłuszczu zwierzęcego drobnego 

olejem rzepakowym 

 

W drugim etapie badań, opierając się na poprzednich wynikach, przede 

wszystkim na ogólnej pożądalności wędlin doświadczalnych, do produkcji wędlin 

podrobowych typu pasztetowa wybrano olej rzepakowy. Wyprodukowano 11 

wariantów wędlin doświadczalnych: próbę kontrolną i 10 prób, w których 20% tłuszczu 

zwierzęcego zastąpiono olejem rzepakowym oraz dodano substancje 

przeciwutleniające: ekstrakt z rozmarynu (w ilości 0,2%), ekstrakt z żółtej herbaty  

(w ilości 0,2, 0,35 i 0,5%), ekstrakt z morwy (w ilości 0,2, 0,5 i 0,8%).  

W prezentowanych badaniach użyto również mieszaniny mleczanu sodu (Ml) i kwasu 

mlekowego (KMl) w ilości (0,08Ml+0,06KMl) oraz (0,12Ml+0,03KMl), ze względu na 

wysoką skuteczność tych substancji dodatkowych w przedłużaniu trwałości 

mikrobiologicznej wyrobów mięsnych oraz mając na uwadze fakt, że kwas mlekowy  

i jego sole są zaliczane do produktów naturalnych.  

Na podstawie zawartości kwasów tłuszczowych oznaczonych bezpośrednio po 

zakończeniu procesu produkcji stwierdzono, że zastąpienie 20% tłuszczu zwierzęcego 

olejem rzepakowym spowodowało korzystne pod względem żywieniowym zmiany w 

proporcjach poszczególnych grup kwasów tłuszczowych. Stwierdzono zwiększenie 

udziału PUFA w całkowitej puli kwasów tłuszczowych (z około 11% w próbie 

kontrolnej do około 16% w próbach, w których dokonano substytucji) oraz 

zmniejszenie udziału SFA z 40% do 33%. Udział kwasu α-linolenowego wzrósł  
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2,5-krotnie. Dzięki 20% wymianie tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym 

poprawiona została wzajemna proporcja kwasów z rodziny n-6 do n-3. W próbie 

kontrolnej wynosiła ona 6,57:1, natomiast w próbach z olejem rzepakowym 3,9:1. 

Wartość liczby nadtlenkowej w próbach z wymianą 20% tłuszczu zwierzęcego olejem 

rzepakowym i dodatkiem mieszaniny kwasu mlekowego i mleczanu sodu oraz 0,2% 

ekstraktu z żółtej herbaty statystycznie istotnie rosła przez cały okres przechowywania. 

Natomiast w pozostałych próbach zaobserwowano wzrost tego wyróżnika do 12 dnia po 

produkcji. Dalsze przechowywanie badanych wędlin spowodowało statystycznie istotne 

obniżenie jego wartości. Zauważono, że próby z 20% wymianą tłuszczu zwierzęcego 

olejem rzepakowym i dodatkiem ekstraktu z żółtej herbaty w ilości 0,2 i 0,35% oraz 

ekstraktu z morwy w ilości 0,5 i 0,8% charakteryzowały się niższym wzrostem liczby 

nadtlenkowej przez cały okres przechowywania. Najmniejszą różnicę wartości liczby 

nadtlenkowej pomiędzy 1 a 15 dniem po produkcji stwierdzono w próbie z dodatkiem 

ekstraktu z morwy w ilości 0,5% (Δ=0,03). Analizując wartości współczynników 

regresji stwierdzono, że najwyższy stopień inhibicji powstawania nadtlenków wykazał 

ekstrakt z liści morwy stosowany w ilości 0,5% i 0,8% oraz ekstrakt z żółtej herbaty w 

ilości 0,35%. 

Metodą monitorowania wtórnych produktów utleniania lipidów w mięsie i produktach 

mięsnych jest TBARS. Przez cały okres przechowywania najwyższą wartością TBARS 

odznaczały się próby: kontrolna i z 20% wymianą tłuszczu zwierzęcego olejem 

rzepakowym oraz dodatkiem mieszaniny kwasu mlekowego i mleczanu sodu. Podobnie 

jak w przypadku zmian zawartości nadtlenków, podczas przechowywania produktu, 

również dynamika przyrostu wtórnych produktów utleniania lipidów w próbach z 20% 

substytucją tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym była niższa w porównaniu do 

próby kontrolnej. Pomiar zawartości wtórnych produktów reakcji utleniania wskazał, że 

dodatek ekstraktu z rozmarynu oraz żółtej herbaty (niezależnie od poziomu dodatku) 

wpłynął na wolniejszy przyrost zawartości związków reagujących z TBA. Zauważono, 

że również dodatek ekstraktu z liści morwy w ilości 0,5% i 0,8% skutecznie wpłynął na 

spowolnienie powstawania wtórnych produktów utleniania tłuszczu w wędlinach 

doświadczalnych. Największe różnice, w zawartości aldehydu malonowego w badanych 

wędlinach, pomiędzy 1 a 15 dniem po produkcji, zaobserwowano w próbach z 

dodatkiem mieszaniny kwasu mlekowego i mleczanu sodu (0,08Ml+0,06KMl). Różnica 

ta wyniosła 1,10. Natomiast najmniejsze zmiany zaobserwowano w próbach z 

dodatkiem ekstraktu z morwy w ilości 0,5% (Δ=0,19). Analizując uzyskane 
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współczynniki stwierdzono, że najlepsze działanie ochronne w wędlinach 

doświadczalnych wykazał ekstrakt z liści morwy w ilości 0,5 i 0,8% oraz ekstrakt z 

żółtej herbaty w ilości 0,2%.   

Obydwa testy (liczba nadtlenkowa i TBARS) wykazały zalety stosowania ekstraktu z 

morwy jako antyutleniacza w badanym układzie. Jednak w niektórych przypadkach 

różnice te są niewielkie, dlatego wymaga to dalszego sprawdzenia przydatności 

przeciwutleniacza dla zastosowania go w konkretnych produktach.  

Ocenę sensoryczną stosuje się w celu kontroli lub podniesienia jakości 

produktów oraz również dla zwiększenia konkurencyjności. W prezentowanej pracy do 

sensorycznej oceny jakości wędlin doświadczalnych zastosowano skalę 10 punktową. 

Oceniano barwę na przekroju, zapach, konsystencję, smak oraz ogólną pożądalność. 

Analiza statystyczna uzyskanych wyników z oceny sensorycznej pozwoliła na 

stwierdzenie, że rodzaj próby oraz czas przechowywania miały istotny wpływ na 

zmiany badanych wyróżników. Spośród wędlin doświadczalnych niską intensywnością 

zapachu i smaku obcego oraz jełkiego charakteryzowały się próby kontrolna oraz z 

dodatkiem ekstraktu z liści morwy, natomiast najbardziej wyczuwalny był on w 

próbach z dodatkiem ekstraktu z żółtej herbaty. Próby z dodatkiem ekstraktu z liści 

morwy w ilości 0,2% i 0,5% charakteryzowały się najbardziej pożądaną barwą na 

przekroju, natomiast próba z 20% wymianą tłuszczu zwierzęcego drobnego olejem 

rzepakowym i dodatkiem 0,35% ekstraktu z żółtej herbaty wykazała się najbardziej 

stabilną barwą na przekroju w czasie 15 dni przechowywania. Podczas 

przeprowadzonej analizy sensorycznej ocenie poddano także deskryptory smaku. Próby 

z dodatkiem ekstraktu z żółtej herbaty charakteryzowały się najbardziej intensywnym 

smakiem obcym i gorzkim a najmniej wyczuwalnym smakiem słonym, w porównaniu 

do pozostałych wariantów doświadczalnych. Wędliny doświadczalne cechowały się 

wysoką ogólną pożądalnością. Ponadto zauważono, że podczas przechowywania próby: 

kontrolna oraz z dodatkiem ekstraktu z liści morwy w ilości 0,2% i 0,5% 

charakteryzowały się wyższą pożądalnością w porównaniu do pozostałych wędlin 

doświadczalnych; statystycznie istotnie niższe oceny otrzymała próba z dodatkiem 

ekstraktu z żółtej herbaty w ilości 0,5%.  

Na podstawie badań chemicznych oraz oceny sensorycznej stwierdzono, że 

spośród wędlin doświadczalnych do których zastosowano substancje przeciwutleniające 

pochodzenia naturalnego, najwyższą stabilnością oksydacyjną oraz wysoką jakością 

sensoryczną, oprócz próby kontrolnej, cechowały się warianty z dodatkiem wodnego 
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ekstraktu z liści morwy. W związku z powyższym potwierdzono hipotezę, że 

zastosowanie substancji przeciwutleniających pochodzenia naturalnego kształtuje 

stabilność oksydacyjną i cechy sensoryczne wędlin podrobowych typu pasztetowa.  

 

 

Wpływ dodatku ekstraktu z liści morwy na jakość prozdrowotną modelowych 

wędlin podrobowych typu pasztetowa z 20% substytucją tłuszczu zwierzęcego 

drobnego olejem rzepakowym 

 

W literaturze przedmiotu brakuje informacji na temat wpływu dodatku 

preparatów z morwy na jakość i trwałość wyrobów mięsnych. Nie ma opracowań 

dotyczących możliwości zastosowania zarówno ekstraktu jak i owoców morwy w 

produkcji wyrobów mięsnych oraz wpływu ich dodatku na wartość odżywczą, 

zawartość składników aktywnych oraz właściwości przeciwutleniające, 

mikrobiologiczne i sensoryczne.  

W wędlinach doświadczalnych, w których podczas procesu produkcji zastosowano 

dodatek ekstraktu wodnego z liści morwy, oznaczono zawartość składników 

aktywnych, barwników roślinnych (karotenoidów i chlorofili), kwasów fenolowych  

i flawonoli. Wśród barwników roślinnych dominował chlorofil b, niezależnie od ilości 

dodanego ekstraktu z morwy. Dominującym flawonolem w wędlinach doświadczalnych 

była rutyna, która stanowiła ponad 45% udziału sumy flawonoli w próbach. Drugim, 

pod względem ilościowym flawonolem była kwercetyna, której udział procentowy w 

wędlinach modelowych wyniósł ponad 22% sumy flawonoli. Wśród kwasów 

fenolowych dominował kwas chlorogenowy, który stanowił około 64% wszystkich 

kwasów. Stwierdzono w próbach doświadczalnych około 14% kwasu kawowego  

i ponad 9% kwasu wanilinowego, niezależnie od ilości dodanego wodnego ekstraktu z 

morwy.  

W pracy oceniono wpływ dodatku wodnego ekstraktu z liści morwy na 

właściwości prozdrowotne wędlin podrobowych typu pasztetowa pod kątem 

hamowania aktywności cholinoesteraz – acetylocholinoesterazy (AChE)  

i butyrylocholinoesterazy (BChE). Zdolność do hamowania cholinoesteraz przez 

warianty doświadczalne wyrażono w równoważnikach eseryny (μM eseryny/g s.m.).  
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 W celu weryfikacji hipotezy badawczej, zakładającej że zastosowanie substancji 

przeciwutleniających pochodzenia roślinnego w produkcie mięsnym typu pasztetowa 

warunkuje inhibicję aktywności cholinoesteraz, przeprowadzono analizę statystyczną 

otrzymanych wyników. Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji stwierdzono, 

że czas przechowywania nie miał istotnego wpływu na aktywność 

acetylocholinoesterazy. Natomiast rodzaj próby, czyli substytucja tłuszczu zwierzęcego 

olejem rzepakowym w ilości 20% oraz dodatek wodnego ekstraktu z liści morwy i 

rozmarynu miały statystycznie istotny wpływ na aktywność AChE. Dodatek ekstraktu z 

rozmarynu i wodnego ekstraktu z liści morwy przyczynił się statystycznie istotnie do 

zwiększenia inhibicji acetylocholinoesterazy. Zauważono jednak brak statystycznie 

istotnych różnic pomiędzy próbą z ekstraktem z rozmarynu a próbą z 0,2% dodatkiem 

ekstraktu z liści morwy. Wartości współczynnika kierunkowego dla wariantów z 

dodatkiem ekstraktu z rozmarynu i morwy były wyższe od próby kontrolnej, co 

wskazuje na aktywność inhibitującą zastosowanych dodatków.  

Wyniki niniejszej pracy wskazują, że próby z dodatkiem wodnego ekstraktu z liści 

morwy wykazały wysoką aktywność antyChE, co wynika z obecności polifenoli. 

Inhibicja aktywności cholinoesteraz ma kluczowe znaczenie w objawowym leczeniu 

choroby Alzheimera. Wędliny doświadczalne scharakteryzowano również pod kątem 

hamowania aktywności butyrylocholinoesterazy. Próby wykazywały aktywność wobec 

BChE przez cały okres przechowywania. Opierając się na wartościach współczynników 

regresji najwyższy stopień inhibicji butyrylocholinoesterazy zaobserwowano w 

wędlinie z 0,8% dodatkiem ekstraktu z liści morwy. Pozostałe poziomy dodatku 

ekstraktu z liści morwy wykazywały aktywność BChE w mniejszym stopniu. 

Stwierdzono również, że dodatek ekstraktu z morwy do wędliny doświadczalnej w 

większym stopniu wpłynął na inhibicję AChE niż BChE.  

 W literaturze brakuje jednoznacznych badań, które wskazywałby na ekstrakty z 

liści morwy białej jako surowca zawierającego zestaw związków czynnych hamujących 

działanie angiotensyny w produktach mięsnych. Dlatego też postawiono hipotezę 

badawczą, że zastosowanie substancji pochodzenia roślinnego w produkcie mięsnym 

typu pasztetowa ma statystycznie istotny wpływ na hamowanie aktywności 

angiotensyny. Stwierdzono, że wędliny podrobowe typu pasztetowa wyprodukowane z 

dodatkiem wodnych ekstraktów z liści morwy posiadały aktywność inhibicji 

konwertazy angiotensyny I. Spośród badanych prób, wykazano aktywność wodnego 

ekstraktu z liści morwy, która była zależna od ilości dodanego ekstraktu podczas 
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produkcji wędlin podrobowych. Ponadto zauważono, że ekstrakt z rozmarynu w 

niższym stopniu niż ekstrakt z liści morwy wykazywał aktywność wobec angiotensyny.  

Produkty żywnościowe, w tym mięso i przetwory z mięsa, charakteryzują się 

określonym początkowym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, uzależnionym od 

wielu czynników, takich jak higiena procesu produkcyjnego czy skład surowcowy. 

Dlatego w tym etapie pracy postawiono hipotezę badawczą, że trwałość 

mikrobiologiczna wędliny podrobowej typu pasztetowa różni się w zależności od 

poziomu zastosowanych dodatków przeciwutleniających. W prezentowanych badaniach 

oznaczono ogólną liczbę drobnoustrojów, liczbę enterokoków na podłożu Slanetz i 

Bartley’a, liczbę pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podłożu VRGB oraz liczbę 

bakterii z rodzaju Pseudomonas na podłożu CFC. Przeprowadzone badania wykazały, 

że liczba bakterii Pseudomonas oznaczono na poziomie 10
2
 – 10

3
 jtk/g, natomiast 

zawartość drobnoustrojów tlenowych w badanych próbach nie przekraczała 2,73 log10 

jtk/g w czasie 15 dni przechowywania. Ponadto nie zaobserwowano ciepłoopornych 

enterokoków oraz nie stwierdzono obecności bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w 

czasie 15 dni przechowywania. 

W badanych wędlinach aktywność wody mieściła się w przedziale od 0,94 (dla 

próby kontrolnej w 15 dniu po produkcji) do 0,98 (bezpośrednio po produkcji również 

dla próby kontrolnej). Najmniejsze zmiany aktywności wody w czasie przechowywania 

zaobserwowano dla próby, w której oprócz 20% wymiany tłuszczu zwierzęcego na olej 

rzepakowy dodano wodny ekstrakt z liści morwy w ilości 0,8%. 

 

 

4.2.5 Stwierdzenia i wnioski  

 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na wysunięcie następujących 

stwierdzeń i wniosków: 

1. Zastąpienie części tłuszczu zwierzęcego w składzie recepturowym wędliny 

podrobowej typu pasztetowa olejami roślinnymi takimi jak lniany, 

kukurydziany, rzepakowy, sojowy i słonecznikowy pozwala na uzyskanie 

produktów o wysokiej atrakcyjności sensorycznej i stabilności 

antyoksydacyjnej. Wykazano, że spośród badanych wędlin, próby z udziałem 

oleju rzepakowego charakteryzowały się najlepszymi właściwościami 
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stabilności oksydacyjnej oraz najbardziej korzystną, zbliżoną do zaleceń 

żywieniowych proporcją kwasów tłuszczowych n-6 do n-3.  

2. Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak kwas mlekowy, mleczan 

sodu, ekstrakt z rozmarynu, ekstrakt z liści morwy i z żółtej herbaty, do wędliny 

podrobowej typu pasztetowa z substytucją 20% tłuszczu zwierzęcego drobnego 

olejem rzepakowym, spowolnił powstawanie pierwotnych i wtórnych 

produktów utleniania tłuszczu opracowanego produktu. Spośród badanych 

przeciwutleniaczy ekstrakt z liści morwy w największym stopniu hamował 

wzrost wartości liczby nadtlenkowej oraz wskaźnika TBARS w wędlinach 

doświadczalnych w czasie przechowywania. 

3. Ekstrakt z liści morwy, użyty jako składnik wędliny podrobowej typu 

pasztetowa z wymianą 20% tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym pozwalał 

na uzyskanie produktu o wysokiej zawartości polifenoli. Wędliny z dodatkiem 

ekstraktu z liści morwy cechowały się najwyższą zawartością flawonoli i 

kwasów fenolowych w tym szczególnie kwasu chlorogenowego, kawowego, 

wanilinowego i galusowego oraz rutyny i kwercetyny. Stwierdzono, że 

wymienione związki fenolowe spowolniły procesy utleniania tłuszczów w 

wędlinach. 

4. Ekstrakt wodny z liści morwy, jako składnik wędliny podrobowej typu 

pasztetowa, wykazał zdolność hamowania aktywności cholinoesteraz. Dodatek 

ekstraktu z morwy do wędlin doświadczalnych w większym stopniu wpłynął na 

inhibicję AChE niż BChE. Ekstrakt wodny z liści morwy może stanowić 

składnik wędliny podrobowej typu pasztetowa w diecie służącej w 

szczególności w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym, z uwagi na 

zależną od stężenia aktywność wobec cholinoesteraz 

5. Wyprodukowana wędlina podrobowa typu pasztetowa, wzbogacona w 

nienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA+PUFA) dzięki częściowej wymianie 

tłuszczu zwierzęcego drobnego olejem rzepakowym, spełnia wymagania jakie 

stawia się żywności funkcjonalnej. Natomiast dodatek do wędlin 

doświadczalnych wodnego ekstraktu z liści morwy, który jest bogaty w związki 

biologicznie aktywne m.in. polifenole, pozwolił na wyprodukowanie wyrobów, 

które mogą stanowić nowy asortyment żywności o ukierunkowanym działaniu 

prozdrowotnym. Dlatego należy prowadzić dalsze badania w celu 
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zaproponowania innych produktów mięsnych wzbogaconych w ekstrakty z liści 

morwy.  
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – 

BADAWCZYCH  

 

5.1 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

 

W styczniu 1997 roku rozpoczęłam pracę w Instytucie Technologii Mięsa w 

Zakładzie Technologii Produktów Mięsnych na stanowisku asystent stażysta. 

Mianowanie na stanowisko asystenta otrzymałam 1 stycznia 1998 roku. W trakcie 

pracy na stanowisku asystenta prowadziłam badania dotyczące stosowania dodatków 

funkcjonalnych w produkcji wędlin oraz zajmowałam się zagadnieniami dotyczącymi 

ich optymalizacji. Ponadto moje zainteresowania naukowe skupiały się nad 

problemami związanymi z określeniem czynników, które kształtują jakość i trwałość 

wyrobów mięsnych. W 1997 roku podczas konferencji nt. Optymalizacja 

wykorzystania substancji dodatkowych dla poprawy trwałości wyrobów mięsnych 

zaprezentowałam pracę: Wpływ dodatku kultur starterowych na trwałość smakowitości 

kiełbasy surowej typu polska (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.D.1). W 1998 roku na 

seminarium dotyczącym Optymalizacji stosowania dodatków funkcjonalnych w 

produkcji przetworów mięsnych wygłosiłam dwa referaty (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.C.1, 

I.C.2) oraz byłam współautorem pracy nt. Modyfikacja smakowitości wyrobów 

mięsnych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.C.3). Zebrane wiadomości pozwoliły na 

opracowanie monografii nt. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa, w której 

jestem autorem lub współautorem w 5 rozdziałach (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.B.1 – I.B.5). 

W ramach badań własnych (ZAŁĄCZNIK 4 pkt. I.F.1) wykonałam badania 

dotyczące zastosowania substancji dodatkowych kształtujących jakość wędlin. 
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Badałam wpływ wybranych substancji dodatkowych (kwasu izoaskorbinowego, 

askorbinianu sodu, glukono-delta-laktonu – GDL i mleczanu sodu oraz ich mieszanin) 

na ocenę podstawowych wyróżników konsumenckiej oceny jakości kiełbas. 

Dodatkowo sprawdzałam wpływ tych substancji na trwałość przechowalniczą 

badanych wyrobów. Podjęłam również próbę ustalenia możliwości optymalizacji 

składu mieszaniny tych dodatków dla otrzymania wyrobu o odpowiedniej jakości 

konsumenckiej i określonej trwałości. Część otrzymanych wyników badań 

(niepublikowanych) zostało zawarte w mojej pracy doktorskiej nt. „Wpływ wybranych 

dodatków na jakość i trwałość wędlin surowych”, którą przygotowałam pod 

kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Uchmana, a obroniłam w 2005 roku.  

Oceniałam również wpływ dodatku kwasu izoaskorbinowego i mleczanu sodu oraz ich 

mieszaniny na trwałość kiełbas. Stwierdziłam, że dodatek tych substancji istotnie 

hamował wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów oraz zapewnił stabilność barwy kiełbas 

doświadczalnych w porównaniu do próby kontrolnej. Zauważyłam, że wprowadzenie 

do receptury kiełbas doświadczalnych mieszaniny mleczanu sodu i kwasu 

askorbinowego spowodowało zwiększenie udziału barwy czerwonej w ogólnym tonie 

barwy oraz wpłynęło korzystnie na pożądalność barwy ocenianą przez konsumentów. 

Efekt pracy przedstawiłam w publikacjach naukowych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.A.1, 

I.A.3) oraz w pracach konferencyjnych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.D.2, I.D.3, I.D.4).  

Byłam również wykonawcą w badaniach własnych dr inż. Krystyny Krysztofiak, 

które dotyczyły modyfikacji i przedłużania trwałości barwy wyrobów mięsnych 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.F.2) i prof. dr hab. Waldemara Uchmana na temat wpływu 

wybranych czynników technologicznych na procesy utleniania cholesterolu w 

wyrobach mięsnych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.F.3) oraz w badaniach statutowych 

dotyczących doskonalenia metod kompleksowej oceny jakości wyrobów mięsnych 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. I.G.1). Uzyskane wyniki zawarto w publikacjach (ZAŁĄCZNIK 

4, pkt. I.A.2, I.A.4 – I.A.9).  

W czasie zatrudnienia na stanowisku asystenta swoją wiedzę zawodową 

poszerzałam poprzez udział w kursach i seminariach. W 1997 r. ukończyłam kurs Fast 

microbiological methods and genetic probes organizowany w ramach programu 

TEMPUS a w 2002 r. Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością w 

Produkcji Żywności. Ponadto zdałam pozytywnie egzamin i otrzymałam Certyfikat 

Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP oraz Certyfikat 

Asystenta Jakości PCBC. W 2003 r. ukończyłam kurs szkoleniowy dotyczący Fresh 
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Meat Technology organizowany przez Department of Food Science Norwegian 

University of Agriculture. 

 

 

5.2 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych po uzyskaniu 

stopnia doktora 

 

Pracując w Zakładzie Technologii Produktów Mięsnych skupiłam się nad 

zagadnieniami związanymi z zastosowaniem substancji dodatkowych i ich wpływem na 

jakość i trwałość wyrobów mięsnych przechowywanych w warunkach chłodniczych. W 

tym obszarze badawczym jestem autorem i współautorem publikacji naukowych, 

rozdziałów w monografiach oraz prac opublikowanych w całości lub w formie 

streszczeń w materiałach konferencyjnych. Szeroki obszar badań, w którym 

uczestniczyłam dotychczas, można podzielić na trzy grupy tematyczne: 

1. Wpływ interakcji wybranych substancji dodatkowych na modyfikację jakości 

wyrobów mięsnych 

2. Badania nad możliwością sterowania jakością i trwałością żywności pochodzenia 

zwierzęcego  

3. Substytucja części tłuszczu zwierzęcego drobnego tłuszczami roślinnymi i jej 

wpływ na jakość sensoryczną i zmiany oksydacyjne frakcji tłuszczowej wędlin 

podrobowych 

 

Najważniejsze badania omówiono poniżej i podano sposób udokumentowania, 

powołując się na dane znajdujące się w wykazie opublikowanych prac (ZAŁĄCZNIK 

4). 

 

 

Ad. 1. Wpływ interakcji wybranych substancji dodatkowych na modyfikację 

jakości wyrobów mięsnych 

 

Spora część moich badań, po uzyskaniu stopnia doktora, dotyczyła tematów, 

którymi zajmowałam się na początku mojej kariery naukowej, m.in. preparatów 

białkowych i ich właściwości funkcjonalnych. Wiedza, którą zdobyłam na ten temat 

została przedstawiona w monografii nt. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa 
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(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.2.2, II.D.2.3, II.D.2.6) oraz w doniesieniu na konferencję 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.L.4.). W wyżej wymienionej monografii byłam również autorem 

lub współautorem rozdziałów dotyczących stosowania skrobi, substancji konserwujących 

oraz dodatków o charakterze prozdrowotnym w produkcji wyrobów mięsnych 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.2.5, II.D.2.7, II.D.2.9). 

W ramach badań statutowych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.I.2.2) dużym fragmentem 

badań była problematyka jakości i trwałości wyrobów mięsnych przy użyciu różnych 

substancji dodatkowych, m.in. kwasu askorbinowego i izoaskorbinowego oraz ich soli, 

kwasu cytrynowego, glukono-delta-laktonu, kwasu mlekowego oraz mleczanu sodu. W 

ramach tych badań szukałam metody optymalizacji składu mieszaniny dla modelowania 

pożądanego efektu, tak aby otrzymać optymalny okres przechowywania przy zachowaniu 

wysokiej jakości konsumenckiej gotowego wyrobu. Stwierdziłam, że zastosowane 

substancje (kwas izoaskorbinowy i askorbinian sodu) podniosły ocenę barwy przekroju, 

smaku i ogólnej pożądalności oraz korzystnie wpłynęły na zachowanie jakości kiełbasy 

surowej typu bydgoska w czasie 30 dni jej przechowywania. Opracowałam również 

procedurę metodyczną i matematyczną, która pozwoliła na szybsze i tańsze znalezienie 

optymalnego składu mieszaniny dodatków (zwłaszcza wieloskładnikowej) niż robienie 

tego metodą prób i błędów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, że 

najwyższe oceny uzyskamy stosując mieszaninę o składzie: kwas izoaskorbinowy w 

ilości od 0,1 do 0,4 g/kg farszu i 0,5 g/kg askorbinianu sodu (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. 

II.D.1.1). Ponadto w przeprowadzonych badaniach zauważyłam, że na jakość badanych 

wędlin przy równoczesnym zastosowaniu kwasu izoaskorbinowego, askorbinianu sodu i 

glukono-delta-laktonu istotnie wpływa czas przechowywania oraz ilość dodatków a 

zwłaszcza ich wzajemne proporcje. Stwierdziłam, że zastosowanie optymalnej ilości 

kwasu izoaskorbinowego, askorbinianu sodu i gukono-delta-laktonu pozwala uzyskać 

maksymalną ocenę dla ogólnej pożądalności już po 10 dniach przechowywania. 

Natomiast stosowanie kwasu izoaskorbinowego, askorbinianu sodu i gukono-delta-

laktonu w przypadkowej ilości może spowodować istotne pogorszenie jakości 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.3). W dalszych moich badaniach oceniałam wpływ 

wybranych dodatków technologicznych (NaCL, mleczan sodu i kwas mlekowy) na 

trwałość mięsa mielonego. Stwierdziłam, że wszystkie trzy substancje powodują 

zwolnienie namnażania się mikroflory, jednak dynamika oddziaływania każdej z tych 

substancji jest różna i zależy od ich ilości. Ograniczeniem ilości zastosowanych 

dodatków jest ich oddziaływanie na właściwości sensoryczne wyrobu. Wykorzystując 
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przedstawione wyniki istnieje możliwość optymalizacji składu mieszaniny badanych 

dodatków (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.8).  

Dużą uwagę w badaniach poświęciłam problemowi użycia różnych dodatków 

technologicznych w celu zapobiegania niekorzystnym przemianom frakcji tłuszczowej 

wyrobów mięsnych w trakcie ich przechowywania. Prace badawcze poprzedziły dwa 

rozdziały w monografii (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.2.4, II.D.2.8) oraz jedna publikacja 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. III.I.E.A.1), w których omówiłam proces utleniania tłuszczów, 

niektóre właściwości i działanie substancji o właściwościach przeciwutleniających, które 

są obecne w produktach mięsnych oraz możliwości substytucji tłuszczu w przetworach 

mięsnych. 

W pierwszym etapie badań wykorzystałam hydrolizaty sojowe, BHT, ekstrakt rozmarynu 

a także kwas mlekowy i mleczan sodu. W badaniach wykazałam, że przeciwutleniacze: 

BHT, hydrolizat białkowy sojowy oraz ekstrakt rozmarynu spowodowały obniżenie 

wartości liczby kwasowej, wzrost zawartości sumy niższych lotnych kwasów 

tłuszczowych oraz różnicowały proporcje ilościowe oznaczonych wolnych kwasów 

tłuszczowych. Ponadto kiełbasy surowe wyprodukowane z udziałem wybranych 

przeciwutleniaczy cechowały się nieznacznie lepszą pożądalnością sensoryczną smaku i 

zapachu w porównaniu do kiełbasy wyprodukowanej metodą tradycyjną (ZAŁĄCZNIK 

4, pkt. II.D.1.6). W dalszej części badań stwierdziłam, że rodzaj i poziom zastosowanych 

hydrolizatów sojowych (enzymatycznego i kwasowego) do farszu kiełbas 

doświadczalnych wpływał na zmiany liczby nadtlenkowej, 7  – OHC, 7 –OHC, –

epoxy–C,  – epoxy – C, 20  – OHC, 25 – OHC oraz na sumę oksysteroli, która w 

próbie bez dodatku hydrolizatu była ponad dwa razy większa niż w próbach z dodatkiem 

hydrolizatu. W próbach z dodatkiem hydrolizatu enzymatycznego stwierdziłam około 

20% ubytek początkowej zawartości cholesterolu, zaś w pozostałych próbach ubytek ten 

wynosił około 10% (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.13, II.L.2).  

Zajmowałam się również badaniami dotyczącymi wpływu dodatku skrobi oraz 

mieszaniny kwasu mlekowego i mleczanu sodu na trwałość mikrobiologiczną, jakość 

sensoryczną oraz na dynamikę zmian frakcji tłuszczowej kotletów mielonych 

pakowanych próżniowo. Dodatek kwasu mlekowego i mleczanu sodu spowodował 

spowolnienie powstawania pierwotnych i wtórnych produktów utleniania tłuszczów w 

czasie 18 dni przechowywania; najmniejsze zmiany zaobserwowano w próbie z 

dodatkiem 2% skrobi, 0,15% kwasu mlekowego i 2 % mleczanu sodu. Ponadto 
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stwierdziłam, że rodzaj i ilość zastosowanych dodatków miały statystycznie istotny 

wpływ na wzrost ogólnej liczby bakterii tlenowych oraz bakterii kwasu mlekowego. 

Najwolniejszy wzrost bakterii zaobserwowano w próbach z dodatkiem 0,3% kwasu 

mlekowego. Jednak próby z dodatkiem 0,3% kwasu mlekowego otrzymywały 

statystycznie istotnie niższą liczbę punktów za zapach, smak oraz ogólną pożądalność, w 

porównaniu do pozostałych prób doświadczalnych (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.L.8). 

 

 

Ad. 2. Badanie nad możliwością sterowania jakością i trwałością żywności 

pochodzenia zwierzęcego  

 

Obszar moich zainteresowań naukowych po uzyskaniu stopnia doktora 

obejmował także badania wpływające na zapewnienie jakości sensorycznej, trwałości 

mikrobiologicznej i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego.  

Jednym ze sposobów przedłużania trwałości żywności pochodzenia zwierzęcego 

jest jej pakowanie w atmosferze modyfikowanej, w tym pakowanie próżniowe (ang. 

vacuum pakaging) i pakowanie w modyfikowanej atmosferze gazów (MAP). Wiedzę 

zebraną w tym temacie opublikowałam w trzech pracach przeglądowych (ZAŁĄCZNIK 

4, pkt. II.D.1.15; ZAŁĄCZNIK 4, pkt. III.I.E.A.2, III.I.E.A.3).  

Pierwsze badania, które prowadziłam w tym obszarze, dotyczyły wpływu dodatku 

kwasu cytrynowego, kwasu izoaskorbinowego, askorbinianu sodu i tokoferolu na 

zmiany redox zachodzące we frakcji tłuszczowej kiełbasy typu śląska przechowywanej 

w warunkach obniżonego ciśnienia. Stwierdziłam, że na zmiany liczby nadtlenkowej 

oprócz czasu przechowywania statystycznie istotny wpływ miały proporcje 

zastosowanych dodatków. W czasie 29 dni przechowywania najniższą wartością 

potencjału okydoredukcyjnego charakteryzowała się próba z największym dodatkiem 

kwasu izoaskorbinowego ale z najmniejszą ilością askorbinianu sodu i kwasu 

cytrynowego. Ponadto stwierdziłam statystycznie istotne zależności pomiędzy 

pozostałością azotynów a kwasowością czynną oraz pomiędzy pozostałością azotynów 

a potencjałem oksydoredukcyjnym (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.5). Wykonałam 

również badania, w których celem było ustalenie wpływu sposobu pakowania śledzi 

solonych na zmiany ich jakości konsumenckiej w czasie przechowywania (do 32 dni). 

Próby pakowano w tradycyjny sposób (kartony) i próżniowo w workach foliowych. W 

wyniku wykonanych badań ustalono, że obydwa badane czynniki (rodzaj pakowania i 
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czas przechowywania) miały istotny wpływ na końcową jakość wyrobu. Istotne różnice 

(niekorzystne) najszybciej były zauważalne przy ocenie smaku (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. 

II.D.1.10). W kolejnym okresie badań celem pracy było sprawdzenie wpływu dodatku 

solanki zawierającej 1% NaCl (solanka A) oraz 1% NaCl i 0,3% trójfosforanu 

pięciosodowego E 451i (solanka B) na szybkość utleniania lipidów oraz porównanie 

koncentracji drobnoustrojów (bakterie tlenowe, kwasu mlekowego i z rodz. 

Enterobacteriacea) w mięśniu najdłuższym lędźwi – rostbef (longissimus dorsi) oraz 

mięśniu półbłoniastym – ligawa (semimembranousus dorsi) przechowywanych w 

warunkach tlenowych i w próżni w temperaturze 5ºC. Próby pochodzące z mięśnia 

rostbef, przechowywane w atmosferze nieograniczonego dostępu tlenu, 

charakteryzowały się statystycznie istotnie wyższymi wartościami liczby nadtlenkowej 

w porównaniu do pozostałych badanych prób. Przeprowadzone badania wykazały, że 

pakowanie próżniowe mięsa, w porównaniu do przechowywania prób w warunkach 

nieograniczonego dostępu tlenu, skutecznie spowalniało wzrost wtórnych produktów 

utleniania oznaczanych testem TBA. Największy wpływ pakowania próżniowego 

zaobserwowano dla ligawy w solance A. Pakowanie próżniowe w porównaniu do 

przechowywania w warunkach tlenowych spowolniło rozwój mikroflory w mięsie 

wołowym. W mięsie pakowanym próżniowo stwierdziłam większą koncentrację 

bakterii kwasu mlekowego w porównaniu do mięsa składowanego w warunkach 

tlenowych. Umieszczenie prób z solanką B w warunkach próżniowych spowodowało, 

że podczas całego okresu przechowywania ligawa zawierała więcej bakterii z rodziny 

Enterobacteriaceae niż rostbef (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.14, II.D.1.19).  

W ramach badań na utrzymanie potencjału badawczego (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. 

II.I.2.3) sprawdzałam możliwość zastąpienia tradycyjnego peklowania kiełbas tzw. 

peklowaniem ,,bezazotynowym'' w celu uzyskania wyrobu o zredukowanej ilości 

azotanów oraz akceptowanego i bezpiecznego dla konsumenta. W recepturze 

zastosowano suszony sok z selera jako źródło azotanów (V) oraz szczepy bakterii 

denitryfikujących, które prowadzą proces redukcji azotanów (V) do azotanów (III). W 

kiełbasie z dodatkiem suszonego soku z selera stwierdziłam ponad dwukrotnie większą 

ilość azotanów (V) i trzykrotnie mniejszą ilość azotanów (III) w porównaniu do 

kiełbasy peklowanej tradycyjnie oraz szybsze namnażanie się drobnoustrojów 

tlenowych. Wykonane badania mikrobiologiczne nie wykazały natomiast wpływu 

mieszanki peklującej oraz suszonego soku z selera na zanieczyszczenie próbek 

bakteriami z grupy coli, beztlenowymi bakteriami przetrwalnikującymi, gronkowcami 
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koagulazododatnimi, Listeria monocytogenes oraz Salmonella. W ocenie sensorycznej 

„na zimno” jak i „na ciepło” próbki bez peklosoli charakteryzowały się gorszą jakością. 

Oceny jednak nigdy nie były niższe niż 4,1, co świadczy o ich akceptacji przez 

oceniających. W wędlinie wyprodukowanej z dodatkiem preparatu warzywnego 

stwierdzono zwiększenie ilości wycieku w opakowaniu próżniowym o 0,3 – 0,4 punktu 

procentowego (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.25, II.K.3, II.K.4). 

Kolejne badania dotyczyły jakości i trwałości mięsa drobiowego uzyskanego w 

wyniku procesów wysoko- i niskociśnieniowych (MDOM i Baader) oraz możliwości 

ich zastosowania w produkcji kiełbas. W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 

coraz więcej drobiu przeznacza się do produkcji mięsa bez kości, dlatego 

zagospodarowanie MDOM i Baader jest szczególnie istotne i możliwe przede 

wszystkim w wyrobach drobno rozdrobnionych (kiełbasy i konserwy). Dodatek mięsa 

oddzielonego mechanicznie może pogorszyć jakość gotowego wyrobu, dlatego celem 

tego etapu pracy była ocena wybranych wyróżników jakości kiełbasy typu parówkowa 

ze zróżnicowanym udziałem MDOM pozyskanego z szyi i korpusów drobiowych. W 

składzie recepturowym 25% i 50% mięsa wieprzowego zastąpiono MDOM, które 

otrzymano z szyi i korpusów drobiowych. Przeprowadzone badania wykazały, że skład 

podstawowy gotowego wyrobu nie zmieniał się w zależności od rodzaju i ilości MDOM 

wprowadzonego do składu surowcowego. Różnice jasności barwy (L*) stwierdzono 

tylko po 1 dobie przechowywania – próba kontrolna charakteryzowała się największą 

jasnością. Nie stwierdzono istotnych różnic w przypadku pomiaru parametrów barwy a* 

i b*. przy produkcji wyrobów mięsnych homogenizowanych i drobno rozdrobnionych. 

Przeprowadzone badania wykazały, że 25 % wymiana mięsa wieprzowego mięsem 

oddzielonym mechanicznie nie spowodowała istotnego pogorszenia wyróżników 

sensorycznych ocenianych kiełbas, bez względu na rodzaj MDOM (szyja/korpus 

drobiowy). Zwiększenie udziału MDOM (50 % wymiany) pogorszyło barwę i zapach, 

zwłaszcza podczas dłuższego przechowywania. Nie miało to jednak wpływu na ocenę 

ogólną badanych wyrobów.  

Następnie ocenie poddano kiełbasę homogenizowaną typu parówkowa, 

wyprodukowaną z 25% i 50% udziałem mięsa Baader, przechowywanych w warunkach 

tlenowych i w próżni w temperaturze 4ºC. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdziłam, że zastąpienie 25% surowca mięsnego mięsem Baadera nie miał istotnego 

wpływu na ogólną liczbę bakterii tlenowych w trakcie przechowywania. Jednak 50% 

zastąpienie spowodowało statystycznie istotny wzrost liczby tych bakterii już w 
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pierwszym terminie badań. Liczba enterokoków była niska, nie przekroczyła 10
2 

jtk/g w 

gotowym produkcie. Badania przeprowadzone w ramach niniejszych badań wykazały, 

że stan mikrobiologiczny produktu gotowego zależy od tego, z jakich części uzyskano 

mięso Baadera. Próba, w tym mięso drobiowe uzyskano z szyi charakteryzowała się 

niższą ogólną liczbą mikroorganizmów tlenowych niż kiełbasa zawierająca mięso 

Baadera z korpusów drobiowych. Pakowanie próżniowe nie spowodowało znaczącej 

poprawy jakości mikrobiologicznej gotowego produktu (ZAŁĄCZNIK 4, pkt.II.D.1.27, 

II.L.10, II.L.11). 

W ramach swojej pracy naukowej prowadziłam również badania, których celem 

była ocena stanu mikrobiologicznego elementów drobiowych pochodzących z 

wybranych zakładów produkcyjnych, z uwzględnieniem pory roku oraz metody 

chłodzenia tuszek (metoda owiewowo – wodna i immersyjna). Nie stwierdziłam 

wpływu rodzaju tuszki, metody chłodzenia oraz pory roku na zmiany jakości 

mikrobiologicznej badanych prób. Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnej z 

przebadanych prób nie stwierdzono obecności pałeczek Salmonella spp. Elementy 

drobiowe, wyprodukowane w wybranych zakładach w Polsce charakteryzowały się 

małym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Jest to związane z wprowadzeniem i 

przestrzeganiem zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej oraz 

zasad systemu HACCP. 

W tej części badań oceniono również stan mikrobiologiczny wybranych produktów 

drobiowych z grupy żywności wygodnej, z uwzględnieniem pory roku. Badałam 

czystość mikrobiologiczną wyrobów poddanych obróbce cieplnej (udziec w marynacie, 

pieczony; skrzydełka pikantne panierowane metodą dwufazową, smażone i pieczone; 

filet panierowany metodą trójfazową, smażony i pieczony) oraz mrożonych (udziec, 

skrzydełka i filet w marynacie). Otrzymane wyniki wykazały, że poziom 

zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono wpływu 

rodzaju próby oraz pory roku na zmiany jakości mikrobiologicznej badanych prób. W 

żadnej z 20 przebadanych próbek nie stwierdzono obecności zarówno Listeria 

monocytogenes jak i Salmonella. Przeprowadzone badania nie wykazały obecności 

szczepów chorobotwórczych E. coli, wytwarzających toksynę Shiga. Wszystkie badane 

próby charakteryzowały się zbliżonym zanieczyszczeniem gronkowcami koagulazo – 

dodatnimi (0,93 – 0,99 log jtk/g), jednak nie stwierdzono wpływu rodzaju próbki ani 

pory roku na liczbę tych bakterii. Uzyskane wyniki wskazały, że badane elementy 

drobiowe spełniały wymagania przedstawione w kryteriach bezpieczeństwa żywności 



ZAŁĄCZNIK 2: Autoreferat dotyczący działalności naukowo – badawczej|    

 Agnieszka Bilska 

 

30 

 

Rozporządzenia Komisji (WE) 2073/2005, z późniejszymi zmianami (ZAŁĄCZNIK 4, 

pkt. II.D.1.23, II.D.1.24). 

 

 

Ad. 3. Substytucja części tłuszczu zwierzęcego drobnego tłuszczami roślinnymi i jej 

wpływ na jakość sensoryczną i zmiany oksydacyjne frakcji tłuszczowej wędlin 

podrobowych 

 

Szczególnie istotny obszar badawczy w mojej działalności naukowej stanowi 

problematyka związana z analizą wpływu wybranych substancji dodatkowych na 

ograniczenie niekorzystnych zmian frakcji tłuszczowej w wyrobach mięsnych. Ma to 

szczególne znaczenie przy częściowej wymianie tłuszczu zwierzęcego drobnego 

tłuszczami roślinnymi. Zabieg tej wymiany jest bardzo korzystny ze względów 

żywieniowych, ale może skutkować znacznym pogorszeniem jakości konsumenckiej 

danych wyrobów. W ramach badań własnych (ZAŁĄCZNIK 4 pkt. II.I.2.1) wykonałam 

badania dotyczące wpływu wybranych dodatków technologicznych na zmiany jakości 

wędlin podrobowych typu pasztetowa. Pierwsze badania, które prowadziłam w tym 

obszarze dotyczyły wpływu wybranych emulgatorów na zmiany frakcji tłuszczowej 

wędliny podrobowej typu pasztetowa. Stwierdzono, że wyroby wyprodukowane bez 

udziału emulgatorów zawierały najmniejszą ilość wolnych kwasów tłuszczowych i 

nadtlenków spośród wszystkich wariantów wędlin modelowych. Dodatek emulgatorów 

białkowych spowodował nieznaczne podwyższenie zarówno wartości liczby kwasowej 

(∆=0,3), jak i liczby nadtlenkowej (∆=0,02) w porównaniu z wędlinami bez dodatku 

emulgatora. Wędliny doświadczalne wyprodukowane z udziałem emulgatorów 

glicerydowych charakteryzowały się także nieco większą ilością produktów przemian 

hydrolitycznych (∆=0,02) i oksydacyjnych (∆=0,003), w porównaniu do próby 

kontrolnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłam, że emulgatory 

glicerydowe w porównaniu z białkami sojowymi, w mniejszym stopniu wpływały na 

podwyższenie wartości liczby kwasowej i nadtlenkowej w wędlinach doświadczalnych 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.D.1.16). Kolejne badania miały na celu sprawdzenie jak 

substytucja części tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym oraz dodatek mieszaniny 

kwasu mlekowego i mleczanu sodu wpłynie na przechowalnicze zmiany frakcji 

tłuszczowej wędliny podrobowej typu pasztetowa. Stwierdziłam, że próby z 6% 

udziałem oleju rzepakowego oraz z dodatkiem mieszaniny mleczanu sodu i kwasu 
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mlekowego, charakteryzowały się statystycznie istotnie niższą wartością liczby 

kwasowej, wtórnych produktów rozkładu tłuszczów oznaczonych testem TBARS oraz 

spowolnieniem przemian oksydacyjnych w porównaniu do próby kontrolnej. Dodatek 

mieszaniny: kwasu mlekowego i mleczanu sodu w ilościach odpowiednio: 0,3% oraz 

1,2% w stosunku do wyrobu gotowego a także substytucja tłuszczu zwierzęcego olejem 

rzepakowym spowodowała istotnie wolniejszy wzrost pH doświadczalnej wędliny 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.A.1, II.L.5). 

W ramach współpracy z Zakładem Koncentratów Spożywczych i Produktów 

Skrobiowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu z dr 

inż. Zofią Zaborowską kontynuowałam badania nad ograniczeniem niekorzystnych 

zmian frakcji tłuszczowej w wyrobach mięsnych. Prowadzone badania dotyczyły 

przede wszystkim wpływu dodatku ekstraktu czerwonej herbaty na procesy utleniania 

cholesterolu oraz na zmiany właściwości fizykochemicznych w trakcie 

przechowywania wędliny podrobowej typu pasztetowa. Współpraca ta zaowocowała 

nagrodą na międzynarodowych konferencjach (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.J.1, II.J.2, II.J.3) 

oraz złożeniem i otrzymaniem dwóch patentów (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.B.1, II.B.2), 

które dotyczyły sposobu wytwarzania oraz jakości wędliny podrobowej, zwłaszcza typu 

pasztetowa o podwyższonej zdrowotności. W recepturze wędliny podrobowej 

zastosowano dodatek sproszkowanego ekstraktu czerwonej herbaty, która jest źródłem 

polifenoli takich jak katechiny należące do grupy flawonoidów oraz obniżono poziom 

nasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki częściowej wymianie tłuszczu zwierzęcego 

olejem rzepakowym. Kolejne badania dotyczyły wpływu dodatku etanolowego 

ekstraktu tymianku na procesy utleniania oleju słonecznikowego w czasie jego 

przechowywania w różnych warunkach temperaturowych (próbki oleju przechowywano 

w ciemności w temp. 4°C, 18°C, 38°C). Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdziłam, że ekstrakt tymianku charakteryzował się dużą zawartością związków 

fenolowych oraz wykazywał duże zdolności wychwytywania wolnych rodników (test 

DPPH i ABTS). Dodatek ekstraktu tymianku skutecznie spowalniał procesy 

oksydacyjne zachodzące w trakcie przechowywania prób oleju słonecznikowego 

(ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.C.20). 

W latach 2010 – 2013 uczestniczyłam w projekcie Nr N N312 242438, który 

realizowany był w Katedrze Technologii Żywienia Człowieka naszego Wydziału, a 

kierownikiem była dr inż. Katarzyna Waszkowiak (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.I.1.2). W 

ramach tego projektu prowadziłam badania dotyczące wpływu zastąpienia 20% tłuszczu 
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zwierzęcego olejem lnianym oraz dodatku ekstraktu otrzymanego z nasion lnu na 

zmiany frakcji tłuszczowej w wędlinie podrobowej typu pasztetowa oraz w pasztetach 

sterylizowanych. Zastąpienie 20% tłuszczu zwierzęcego drobnego olejem lnianym 

obniżyło ilość nasyconych i monoenowych kwasów tłuszczowych o około 12%, a 

zwiększyło udział polienowych kwasów tłuszczowych o ponad 70% w porównaniu z 

próbą kontrolną. W wędlinach doświadczalnych głównym sterolem był cholesterol, 

natomiast 20% wymiana tłuszczu zwierzęcego olejem lnianym spowodowała 

nieznacznie obniżenie ilości cholesterolu i wzbogaciła wyroby w sterole roślinne. W 

największej ilości stwierdzono obecność β-sitosterolu, o połowę mniej campesterolu i 

cylkoartenolu. Dodatek ekstraktu etanolowego z nasion lnu w ilości 0,05 i 0,10% 

spowolnił zmiany oksydacyjne lipidów w wędlinach doświadczalnych, oznaczone za 

pomocą liczby nadtlenkowej oraz testu TBARS (ZAŁĄCZNIK 4, pkt. II.A.2, II.D.1.26, 

II.L.6, II.L.7).  

Dalsze badania prowadziłam w ramach badań na utrzymanie potencjału 

badawczego (ZAŁĄCZNIK 4, pkt II.I.2.3, II.I.2.4). Celem tego etapu badań było 

określenie wpływu dodatku ekstraktu z żółtej herbaty, wodnego ekstraktu z liści morwy 

i ekstraktu z rozmarynu oraz zastąpienia 20% tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym 

na zmiany przechowalnicze oraz inhibicję cholinoesteraz w wędlinie podrobowej typu 

pasztetowa. Pierwsze badania, które prowadziłam w tym obszarze dotyczyły wpływu 

ekstraktu z rozmarynu i 20% wymiany tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym na 

przechowalnicze zmiany tłuszczu w wędlinie podrobowej typu pasztetowa oraz na 

aktywność pasztetów jako inhibitorów cholinoesteraz. Podczas przeprowadzonych 

doświadczeń stwierdziłam, że ekstrakt z rozmarynu wykazał aktywność 

przeciwutleniającą w układzie testów przyspieszonych Rancimat i Oxidograph, 

zarówno z olejem rzepakowym jak i wobec trigliceroli oleju rzepakowego, a 

współczynniki ochronne mieściły się w zakresie od 1,16 do 1,76. Istotnym elementem 

badań było zastosowanie ekstraktu z rozmarynu w produkcji wędlin podrobowych typu 

pasztetowa. 20% substytucja tłuszczu zwierzęcego olejem rzepakowym obniżyła ilość 

nasyconych i zwiększyła udział monoenowych kwasów tłuszczowych o około 5% oraz 

polienowych kwasów tłuszczowych o 40% w porównaniu z próbą kontrolną. Dodatek 

ekstraktu z rozmarynu spowolnił średnio o około 10% zmiany oksydacyjne lipidów, 

oznaczone za pomocą liczby nadtlenkowej oraz testu TBARS. Ponadto, ekstrakt z 

rozmarynu jako składnik wędliny podrobowej typu pasztetowa wpłynął na wartość 

zdrowotną doświadczalnych prób. Stwierdziłam, że próby wykazywały aktywność 
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wobec cholinoesteraz przez cały okres przechowywania. Ponadto  dodatek ekstraktu z 

rozmarynu do wędlin doświadczalnych w większym stopniu wpłynął na inhibicję 

acetylocholinoesterazy niż butyrylocholinoesterazy (ZAŁĄCZNIK 4., pkt. II.A.3). 

Natomiast wyniki dotyczące zastosowania ekstraktu z żółtej herbaty, wodnego ekstraktu 

z liści morwy w produkcji wędlin podrobowych typu pasztetowa zostały przedstawione 

w monografii opisanej w niniejszym autoreferacie, która jest podstawą do ubiegania się 

o stopień doktora habilitowanego. 

 

 

6. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ  

 

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji MNiSW wynosi 593 punkty a 

sumaryczny Impact Factor 5,659.  

Index Hirscha: według bazy Web of Science (WoS) wynosi 1, natomiast według bazy 

Scopus – 2; liczba cytowań według WoS – 1 a według Scopus – 20 (bez autocytowań: 

WoS – 1 a Scopus – 17).  

Dotychczas jestem autorem lub współautorem 60  prac, z czego 45 

opublikowałam po uzyskaniu stopnia doktora.  

Całościowy wykaz opublikowanych prac zamieściłam w ZAŁĄCZNIKU 4. Na 

mój dorobek naukowy składają się: 

• artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie JCR – 4 (wszystkie 

po uzyskaniu stopnia doktora); w 3 jestem pierwszym autorem 

• artykuły naukowe w czasopismach nieposiadających współczynnika wpływu IF, 

znajdujące się w części B wykazu czasopism MNiSW – 37 (w tym 28 po 

uzyskaniu stopnia doktora; z czego 33 to prace oryginalne a 4 to prace 

przeglądowe); w 14 jestem pierwszym autorem 

• rozdziały w monografiach – 15  

• artykuły w czasopismach nieposiadających współczynnika IF, nieobjętych 

wykazem MNiSW – 4; w 1 jestem pierwszym autorem 

• udzielone patenty krajowe – 2  

• komunikaty naukowe w materiałach konferencyjnych – 24 (w tym 10 na 

konferencjach o charakterze międzynarodowym) 

• udział w krajowych projektach badawczych – 4  

• udział w zespołach eksperckich i konkursowych – 7  
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• udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych – 1  

• recenzje publikacji dla czasopism naukowych – 6  

 

 

 


