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Przedstawiona do recenzji praca doktorska mgr inż. Mateusza Rogalskiego pt. 

„Stabilność oksydacyjna kwasu a-linolenowego w ekstrudowanych chrupkach 

kukurydzianych z dodatkiem oleju lnianego" obejmuje blisko 50 stronicowe opracowanie z 

dołączonym, spójnym tematycznie, zbiorem trzech publikacji naukowych, które ukazały się w 

latach 2015-2016 w Journal of the American Oil Chemists Society (IF = 1,505). Werlh.!g 

punktacji czasopism MNiSW Doktorant za wyodrębniony jako jednotematyczny cykl 

publikacji uzyskał 90 punktów, a łączny IF, wg Web of Science na dzień 1.10.2016 r., wynosi 

4,515. 

Wszystkie publikacje napisane zostały w języku angielskim, a Doktorant w dwóch jest 

pierwszym autorem, natomiast w jednej drugim. Dołączona dokumentacja zawiera 

oświadczenia współautorów, potwierdzające znaczący indywidulany wkład mgr inż. 

Mateusza Rogalskiego przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części doświadczalnej, 

opracowaniu i interpretacji wyników badań prezentowanych w ww. artykułach naukowych. 

Ocena pracy 

Ekstrudowane chrupki kukurydziane stanowią popularny produkt spożywany zarówno 

przez dorosłych jak i najmłodszych. Stąd też mogą stać się w diecie nośnikiem bioaktywnych 

składników o właściwościach prozdrowotnych. Szczególne zainteresowanie wzbudzają 

składniki lipidowe, jak kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, które ze względu na formę oraz 

małą stabilność niełatwo wprowadzić do żywności o długim terminie przydatności do 



spożycia. Przedstawiona do recenzji rozprawa stanowi oryginalne opracowanie poświęcone 

otrzymywaniu tej grupy produktów wzbogaconych w kwas a-linolenowy, którego źródiem 

był olej lniany, jako żywności o podwyższonej wartości żywieniowej. W koncepcji pracy 

założono, że dzienna porcja produktu wynosi 1 OO g i aby uzyskać efekt prozdrowotny 

zawartość kwasu a-linolenowego powinna kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 2 

g. Badania obejmowały dobór formy wprowadzania kwasu a-linolenowego do chrupek

(wolne kwasy tłuszczowe, estry etylowe lub triacyloglicerole oleju lnianego), możliwość

stabilizacji kwasu poprzez dodatek naturalnych przeciwutleniaczy oraz zastosowanie

modyfikowanej atmosfery, a także ocenę stabilności kwasu i właściwości gotowych

produktów podczas 6 miesięcy przechowywania.

Cel pracy został poprzedzony 14 stronicowym wstępem, który zarazem stanowi 

wprowadzenie w temat rozprawy, wskazując wybrane najważniejsze pozycje literaturowe 

traktujące o wartości odżywczej produktów ekstrudowanych, możliwościach podnoszenia 

wartości żywieniowej tej grupy produktów poprzez modyfikację składu frakcji lipidowej jak i 

wpływu dodatku tłuszczu na ich parametry jakościowe. Krótko scharakteryzowane zostały 

również mechanizmy utleniania lipidów, procesy oksydacji w produkcjach o niskiej 

aktywności wody, badania nad stabilnością oksydacyjną produktów ekstrudowanych oraz 

możliwości poprawy stabilności poprzez dodatek przeciwutleniaczy oraz zastosowanie 

modyfikowanej atmosfery. W części tej jednakże moim zdaniem zabrakło krótkiej 

charakterystyki wyróżników jakościowych wyrobów ekstrudowanych jak i informacji o ich 

przechowywaniu (stosowanych tradycyjnie materiałach opakowaniowych, stosowaniu lub nie 

modyfikowanej atmosfery oraz terminie przydatności do spożycia). Informacje te 

pozwoliłyby lepiej odnieść się do założeń planu wykonanych badań i poczynionych założeń 

co do materiału opakowaniowego oraz czasu prowadzenia doświadczenia przechowalniczego. 

Doktorant sformułował trzy hipotezy badawcze, w których założył że istnieje 

możliwość, poprzez modyfikację receptury, otrzymania ekstrudowanych chrupek 

kukurydzianych zawierających minimum 2 g kwasu a-linolenowego w 1 OO g gotowego 

produktu, a także że stosując odpowiednią technologię pakowania oraz dodatek naturalnych 

przeciwutleniaczy można ograniczyć przemiany oksydacyjne w produktach podczas 

przechowywania. Stąd też celem pracy było wyprodukowanie chrupek wzbogaconych w 

kwas a-linolenowy, w których zawartość tego kwasu kształtowała się założonym poziomie 

bezpośrednio po wyprodukowaniu jak i po 6 miesiącach przechowywania, przy zachowaniu 

odpowiednich cech fizyko-chemicznych i sensorycznych produktu. 



Aby zrealizować cel pracy sformułowano zakres pracy, który jednakże me końca 

odpowiada przeprowadzonemu eksperymentowi. Brak doprecyzowania jakie metody fizyko-

chemiczne oceny jakości chrupek adaptowano w niniejszej pracy. Chrupki wzbogacano w 

kwas a-linolenowy i tylko w jednym wariancie jego źródłem był bezpośrednio olej lniany: a 

w pozostałych produkty otrzymane na bazie tego oleju. W badaniach przechowalniczych 

analizowano wpływ zastosowania modyfikowanej atmosfery a nie opakowań barierowych. W 

zakresie pracy pominięto ponadto stosowanie przeciwutleniaczy. 

W pracy zabrakło również opisu organizacji doświadczenia, na przykład w formie 

schematów, co znacznie ułatwiłoby zorientowanie się w układzie doświadczenia jak i w 

zastosowanych wariantach recepturowych oraz przechowalniczych. 

W pierwszym etapie badań, którego wyniki posłużyły do opracowania pierwszej z 

cyklu publikacji (pt. ,,The impact of linseed oil lipids on the physical properties of com crisps 

and the possibility of obtaining crisps enriched with n-3 fatty acids"), określono wpływ 

procesu ekstruzji na stabilność kwasu a-linolenowego dodawanego do grysu kukurydzianego 

w formie triacylogliceroli, estrów etylowych lub wolnych kwasów tłuszczowych. Źródłem 

triacylogliceroli był rafinowany olej lniany, z którego otrzymywano laboratoryjnie pozostałe 

dwie formy. Ekstruzję przeprowadzono w warunkach przemysłowych, co zasługuje na 

podkreślenie, ze względu na trudności przeniesienia skali w przypadku doświadczeń 

prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych. Otrzymane chrupki 

kukurydziane analizowano pod kątem zawartości kwasu a-linolenowego oraz wybranych 

właściwości - wyglądu i stopnia ekspansji oraz tekstury oznaczanej instrumentalnie w teście 

TP A. Zdjęcia przekroju chrupek wykonane z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu 

elektronowego stanowiły dodatkowe wyjaśnienie obserwowanych różnic w strukturze 

chrupek, w zależności od użytej receptury. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazały, że 

jedynie dodatek kwasu a-linolenowego w formie triacylogliceroli, czyli oleju lnianego, 

pozwala na otrzymanie chrupek o akceptowalnym wyglądzie i teksturze. Z kolei analiza 

zawartości kwasu a-linolenowego w otrzymanych chrupkach wykazała, że proces ekstruzji 

nie wpłynął istotnie na degradację tego składnika. Potwierdzono w ten sposób założenia pracy 

wskazujące na możliwości wzbogacania wyrobów ekstrudowanych w kwas a-linolenowy. 

Stabilność kwasu a-linolenowego w produktach po procesie ekstruzji pozwoliła 

kontynuować prace badawcze z zakresu przechowalnictwa. W 6-cio miesięcznym 

doświadczeniu przechowalniczym jednym z celów było określenie wpływu stosowania 

modyfikowanej atmosfery - przechowywania w atmosferze argonu, na stabilność kwasu a-

linolenowego oraz właściwości wzbogaconych chrupek. W badaniach zastosowano jeden typ 



opakowania barierowego więc czynnikiem różnicującym był rodzaj atmosfery: powietrze lub 

argon. Nasuwa się tutaj pytanie czy zastosowany rodzaj opakowania jest obecnie stosowany 

do przechowywania produktów typu ekstrudowane chrupki kukurydziane i na jakiej 

podstawie dokonano wyboru rodzaju opakowania. Szkoda, że w doświadczeniu nie 

uwzględniono również wariantu z zastosowaniem pakowania w azocie, co pozwoliłoby 

dodatkowo na porównanie skuteczności obu gazów. Stąd też proszę o komentarz jakich 

wyników można się spodziewać, gdyby do pakowania użyto jako gaz obojętny azot? 

Uzyskane wyniki potwierdziły założenia poczynione przy planowaniu doświadczenie, 

że stosowanie modyfikowanej atmosfery działa ochronnie na frakcję lipidową produktu. 

Straty kwasu a-linolenowego w chrupkach przechowywanych w atmosferze argonu były na 

tyle małe, że produkt ten przez cały okres zawierał założoną minimalną zawartość kwasu 

(2g/1 OOg). Obawiając się strat kwasu a-linolenowego podczas przechowywania 

wyprodukowano również chrupki, których recepturę dodatkowo wzbogacono w naturalne 

przeciwutleniacze (8-tokoferol i/lub kwas askorbinowy). Wyboru przeciwutleniaczy 

dokonano na podstawie przeglądu literatury, natomiast nie podano na jakiej podstawie 

dobrano zastosowane dawki. Proszę zatem o uzupełnienie. Wykazano, że parametry ekstruzji 

wpływały na degradację kwasu askorbinowego. Dlatego też do doświadczenia 

przechowalniczego wybrano jedynie produkty z dodatkiem 8-tokoferolu. Okazało się 

jednakże, że 8-tokoferol, niezależnie od ilości w jakiej został dodany, działał pro-utleniająco, 

co skorelowano z zawartością żelaza w chrupkach. Porównując zawartość żelaza w surowcu i 

produkcie gotowym zasugerowano, że większa zawartość żelaza w gotowych chrupkach 

związana jest ze ścieraniem ślimaka i innych metalowych części ekstrudera w procesie 

esktruzji. O intensywności utleniania decyduje również obecność i dostępność tlenu. Stąd też 

proszę o wyjaśnienie w jaki sposób kondycjonowano chrupki bezpośrednio po 

wyprodukowaniu, a przed ich zapakowaniem oraz jak i na ile pakowanie w atmosferze argonu 

eliminowało tlen z produktu. Uzyskane wyniki prócz aspektu poznawczego stanowią rówi1icż 

istotną informację praktyczną pozwalającą na odpowiednie projektowanie składu 

recepturowego produktów ekstrudowanych - zwłaszcza bogatych w przeciwutleniacze. 

Wyniki tej części doświadczenia przechowalniczego opisano w drugiej z cyklu publikacji pt. 

„Oxidative stability of a-linolenic acid in com chips enriched with linseed oil 

pro/antioxidative activity of tocopherol". 

Z kolei wyniki oceny sensorycznej przechowywanych chrupek przedstawiono w 

ostatnim artykule pt. ,,Com crisps enriched in omega-3 fatty acids sensory characteristics and 

it's changes during storage". Pomimo wcześniejszej negatywnej oceny struktury chrupek z 



dodatkiem estrów etylowych bądź wolnych kwasów tłuszczowych uzyskanych z oleju 

lnianego, również te chrupki zostały poddane analizie podczas przechowywania. Profilowej 

analizie sensorycznej poddano chrupki świeże oraz po zakończeniu 6-ciu miesięcy 

przechowywania. Dodatkowo w chrupkach monitorowano zawartość kwasu a-linolenowego 

oraz pierwotnych produktów utleniania tłuszczu oznaczanych jako liczba nadtlenkowa. 

Otrzymane wyniki potwierdziły konieczność stosowania modyfikowanej atmosfery przy 

przechowywaniu produktów wzbogaconych w lipidy o dużym stopniu nienasycenia. Zarówno 

analiza chemiczna jak i wyniki oceny sensorycznej wskazały, że najlepszą formą 

wzbogacania chrupek kukurydzianych w kwas a-linolenowy jest dodawanie oleju lnianego 

stanowiącego mieszaninę triacylogliceroli. Chrupki z takim dodatkiem otrzymały bardzo 

zbliżone noty w ocenie sensorycznej w porównaniu do próby odniesienia - chrupek bez 

żadnego dodatku, zarówno bezpośrednio po wyprodukowaniu jak i po przechowywaniu, jeśli 

zastosowano atmosferę modyfikowaną w postaci argonu. Uzyskane wyniki posiadają zatem 

zarówno wymiar poznawczy jak i aplikacyjny przeprowadzonych badań. 

Otrzymymane wyniki podsumowano 8 stwierdzeniami i wnioskami logicznie 

powiązanymi z hipotezą badawczą i celem pracy. Autor, podsumowując całe doświadczenie, 

podał że przedstawiony cykl badawczy pozwolił na zweryfikowanie przedstawionej wcześniej 

hipotezy i potwierdził jej zasadność. 

Wniosek końcowy 

Praca charakteryzuje się wartością poznawczą i praktyczną w zakresie możliwości 

wzbogacania wyrobów ekstrudowanych w kwasy z grupy omega-3. Na podstawie 

przeprowadzonych badań dobrano najlepszą formę wprowadzania kwasu a-linolenowego do 

receptury chrupek oraz wykazano, że kwas ten może być stabilny nawet podczas 6 miesięcy 

przechowywania gotowego produktu. Przetestowano możliwość pakowania tej grupy 

wyrobów w stosunkowo nowym gazie - argonie, wykazując jego przydatność. 

Przedstawiona do recenzji praca została zrealizowana przy pomocy dobrze dobranych 

technik badawczych. Stanowi wartościowe, oryginalne opracowanie naukowe, przygotowane 

przez autora. Ponadto można wnioskować, że jako współautor dołączonych publihcji, 

posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu otrzymywania badania właściwości 

fizykochemicznych i sensorycznych tej grupy produktów. Wyniki pracy mają dużą wartość 

poznawczą i wnoszą oryginalny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu technologii żywności i 

żywienia. 



Stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Mateusza 

Rogalskiego pt. ,,Stabilność oksydacyjna kwasu a-linolenowego w ekstrudowanych 

chrupkach kukurydzianych z dodatkiem oleju lnianego" spełnia wymogi stawiane rozprawom 

doktorskim, zawarte w art. 13 ust. 1 z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. 

zmianami). 

W związku z powyższym stawiam wniosek do Rady Wydziału Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego o przyjęcie rozprawy i 

dopuszczenie mgr inż. Mateusza Rogalskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 


