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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sakowskiej pt."Ocena wpływu zastosowania

niskich stężeń tlenku węgla w różnych systemach pakowania na wybrane wyróżniki

jakości mięsa wołowego"

Uwagi formalne

Rozprawa doktorska Pani mgr inż. Anny Sakowskiej została przedstawiona do

recenzji w formie 67-stronicowego opracowania wraz z dołączonymi czterema oryginalnymi

pracami naukowymi. Artykuły te stanowią spójny monotematyczni e zbiór prac naukowych

opublikowanych w czasopismach o zasięgu światowym o łącznym Impact Factor - caA i

sumie punktów według listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 78.

Jedna jest pracą przeglądową z 2014r. i stanowi dobry wstęp do kolejnych trzech prac

eksperymentalnych, opublikowanych w 2016r. w periodykach z listy JeR. We wszystkich

pracach mgr inż. A. Sakowska jest autorem pierwszym. Należy podkreślić, że rozprawa

doktorska została zrealizowana w ramach projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w

Polsce zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody" UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-05

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.

Dysertacja zawiera streszczenia w językach polskim i angielskim, wprowadzenie, cel badań,

metodykę, wyniki badań uzyskanych w każdej z publikacji, podsumowanie, wnioski,

piśmiennictwo liczące 110 pozycji i 4 publikacje. Ponadto dołączono oświadczenia

wszystkich Autorów publikacji o ich udziale w poszczególnych pracach, potwierdzając tym

samym znaczący indywidualny udział doktorantki.

Na podstawie otrzymanych dokumentów stwierdzam, że zgodnie z zapisem art. 13 pkt 4

Doktorant udokumentował swój znaczący udział w tworzeniu zbiorczego dzieła

naukowego złożonego z w/w publikacji i odpowiadającego wymogom art. 13 pkt l

"Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ,,0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) wraz późniejszymi

zmianami" .



Ocena merytoryczna

Stosowanie opakowań w przemyśle mięsnym ma na celu poprawę jakości produktu

obejmując m.in. ochronę produktu przed zanieczyszczeniami, psuciem się oraz wydłużanie

terminu przydatności do spożycia. Ważnym aspektem jest także poprawa kruchości mięsa a

przede wszystkim zapewnienie korzystnej jego barwy, a więc cech mających podstawowe

znaczenie w ocenie jakości mięsa przez konsumentów. W przypadku wołowiny najbardziej

pożądana jest barwa czerwona. Producenci zmuszeni są zatem do stałego poszukiwania

innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania mięsa, które pozwolą na zachowanie

wysokiej jakości produktu. W ostatnich latach największe zastosowanie w branży mięsnej

mają opakowania z modyfikowaną atmosferą (MAP) zawierające mieszaninę gazową o

określonym składzie wewnątrz opakowania tj. tlenu, dwutlenku węgla i azotu, a także

opakowania próżniowe. W przypadku MAP, aczkolwiek wysokie stężenie tlenu pozwala na

utrzymanie czerwonej barwy mięsa, to jednak sprzyja niekorzystnym procesom oksydacji

tłuszczu i powstawaniu obcych zapachów. Dla zachowania czerwonej barwy mięsa m.in.

wołowiny w niektórych krajach wysoko rozwiniętych tj. USA czy Australii dozwolone jest

stosowanie niskich stężeń tlenku węgla (CO). Użycie CO eliminuje niekorzystne zmiany

spowodowane obecnością tlenu w opakowaniu, a jednocześnie zapewnia korzystną barwę

mięsa. Z uwagi na fakt, że Polska jest nie tylko dużym producentem, ale także eksporterem

mięsa, w tym wołowiny i wciąż poszukuje nowych rynków zbytów, podjęcie badań z tego

zakresu mające charakter aplikacyjny uważam za w pełni uzasadnione.

Należy zaznaczyć, że doktorantka wykazała rzetelne przygotowanie do podjęcia

takich badań poprzez współautorstwo artykułu przeglądowego: Sakowska A. et al. 2014 -

"Charakterystyka wybranych systemów pakowania mięsa w odniesieniu do preferencji

konsumentów i aspektów ekonomicznych". Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa

Światowego, 14 (2), s. 203-213, gdzie scharakteryzowano m.in. różne sposoby pakowania

mięsa z uwzględnieniem ich wpływu na akceptację konsumencką i wydłużenie czasu

przydatności do spożycia. Co ważne w publikacji zwrócono uwagę także na aspekt

ekonomiczny, ponieważ jednym z celów stosowania opakowań w sektorze mięsnym jest

ograniczenie ubytków i strat podczas przechowywania.

Pozostałe trzy oryginalne prace twórcze przedstawiają wyniki, nawiązujące do celu

badań tj. określenia wpływu zastosowania niskich stężeń tlenku węgla w różnych sposobach

pakowania mięsa (MAP i próżniowe) na wybrane cechy jakościowe wołowiny podczas

okresu przechowywania.



Doktorantka postawiła następujące hipotezy badawcze:

a) zastosowanie mieszanin gazowych z niskimi stężeniami tlenku węgla (nie większymi niż

0,5%) wewnątrz opakowania z modyfikowaną atmosferą oraz podczas ekspozycji przed

pakowaniem próżniowym umożliwia utrzymanie atrakcyjnej czerwonej barwy pakowanej

wołowiny do 21 dni przechowywania.

b) użycie niskich stężeń CO (0,1; 0,3 i 0,5%) w opakowaniach Vac i MAP mięsa wołowego

nie wpływa na jego wygląd po obróbce termicznej.

c) ekspozycja mięsa na bardzo niskie stężenia tlenku węgla (0,1; 0,3 i 0,5%) przez 48 godzin

przed pakowaniem próżniowym jest wystarczająca by utworzyć czerwoną barwę na

powierzchni steków wołowych.

d) zastosowanie tlenku węgla w opakowaniach rmęsa wołowego wpływa na poprawę

atrakcyjności pakowanej wołowiny.

e) aplikacja tlenku węgla podczas pakowania nie wpływa na pozostałe parametry fizyczne i
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mikrobiologiczne mięsa wołowego, takich jak: pR, twardość, wyciek przechowalniczy,

wyciek termiczny, ogólna liczba drobnoustrojów.

Cel badań wraz z hipotezami badawczymi uznaję, za ambitny i jasno sformułowany.

Materiał i metodyka badań

Materiał badawczy stanowiły 2 mięśnie rostbefu (M longissimus dorsi i M longissimus

lumborum) pochodzące od 28 osobników (20 buhajów i 8 jałówek) krzyżówek towarowych

ras holsztyńsko-fryzyjskiej (RF) i Limousine, w wieku 19 - 22 miesięcy. Schemat badań

(doświadczeń) zaprezentowano w czytelny sposób na rycinach 4,5,6. W badaniach

zastosowano 3 różne gotowe mieszaniny gazów posiadające (tabela 2) certyfikaty zgodności

z normą ISO 6141. Zastosowano dwa rodzaje pakowania mięsa: próżniowe i w
modyfikowanej atmosferze. Próbki mięsa przechowywano do 21 dni w temperaturze 2°C.

Analizowano następujące parametry mięsa: barwę (L,a,b, nasycenie barwy, kąt tonu barwy),

głębokość penetracji tlenku węgla, pR, wyciek przechowalniczy, wyciek termiczny twardość,

oraz skład chemiczny i jakość mikrobiologiczną.

Dokonano także oceny konsumenckiej obejmującej ocenę wyglądu steków wołowych na

podstawie wydruków, wcześniej zrobionych fotografii. Ocenę konsumencką przeprowadzono

w dwóch turach, w pierwszej, uczestniczyło 150 panelistów ioceniano cztery cechy: barwę,

przebarwienia powierzchni, atrakcyjność, chęć zakupu. W, drugiej zaś brało udział 120

panelistów oceniających 3 cechy tj. barwę, atrakcyjność i prawdopodobieństwo zakupu.

Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą oprogramowania Statistica 10.,



W tej części dysertacji trochę brakuje mi także kilku ogólnych informacji dotyczących

żywienia zwierząt (czy było jednakowe, o jakich parametrach np. białko, energia), transportu

zwierząt do ubojni, uboju i postępowania poubojowego, bo przecież cechy te wpływają na

jakość mięsa. Czy dobór do krzyżowania towarowego rasy mięsnej Limousine był

przypadkowy? Dlaczego doktorantka zdecydowała się na taki wybór mięśni do badań?

Wyniki badań omówione zostały w poszczególnych pracach 2,3 i 4.

Publikacja numer 2: Sakowska A., et al. (2016): Carbon monoxide concentration and
exposure time effects on the depth of CO penetration and surface color of raw and cooked
beef longissimus lumborum steaks. Meat Science, 121 (11), s. 182-188. DOI:
10.1016/j.meatsci.2016.06.013.

W publikacji tej wykazano, istotny wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowywania na

głębokość penetracji CO w głąb wołowiny - surowej i gotowanej. Co ciekawe, w

opakowaniu MAP wraz z wydłużeniem czasu przechowywania nastąpił wzrost głębokości

wniknięcia CO, podczas gdy w próżni po 14 dniu przechowywania, na skutek częściowej

redukcji karboksymioglobiny (COMb), zaobserwowano spadek jej wartości. Ważne jest

stwierdzenie dotyczące braku brązowienia karboksymioglobiny na przekroju gotowanych
• .J. •

steków wołowych pakowanych w MAP z zastosowaniem niskich stężeń CO (0,1%) i w CO-

VAC po ekspozycji w 0,5% CO. Interesujące jest, że na przekroju próbek mięsa

zaobserwowano purpurowo czerwoną obręcz przy powierzchni steków, szczególnie dla

wołowiny pakowanej w 0,3 i 0,5% CO-MAP, co po ugotowaniu dawało nienaturalny i

nieatrakcyjny według konsumentów.

Publikacja numer 3: Sakowska A. et al. 2016: Effects of carbon monoxide treatment before
vacuum packaging on the physical parameters and consumer evaluations of raw beef. Food
Science and Technology 36(3), s. 485-492. DOI: 10.l590/1678-457X.02016

W publikacji numer 3 stwierdzono pozytywny wpływ zastosowania niskich stężeń

CO (ekspozycja przez 48 godzin) przed pakowaniem próżniowym na barwę wołowiny.

Czerwona, a więc pożądana przez konsumentów barwa mięsa w takim opakowaniu utrzymuje

się przez 21 dni. Barwa mięsa była silnie skorelowana zarówno z parametrem a* jak i b* (r>

0,7). Ważne jest także spostrzeżenie, że te dwa wspomniane parametry barwy były też silnie

skorelowane z atrakcyjnością i chęcią zakupu mięsa wołowego. Wyniki badań potwierdziły,



że barwa mięsa jest jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o chęci zakupu

mięsa przez konsumentów.

Publikacja 4. Sakowska A., et al. 2016: Effects of 0.5% carbon monoxide in modified
atmosphere packagings on selected quality attributes of M. longissimus dorsi beef steaks.
Journal ofFood Process Engineering, DOI: 10.IIII/jfpe.12517

Nie stwierdzono istotnego wpływu CO na zmiany pH steków wołowych podczas

przechowywania. Podobnie, nie wykazano istotnego wpływu stosowania CO w MAP na

wielkość wycieku przechowalniczego i termicznego. Podobnie aplikacja niskich stężeń CO

w opakowaniach mięsa wołowego nie powoduje poprawy jego jakości mikrobiologicznej.

Należy podkreślić, że we wszystkich publikacjach mgr inż. Anna Sakowska podjęła

dojrzałą dyskusję odznaczając się dużą umiejętnością wnikliwej analizy wyników i

skomentowania ich w świetle najnowszego piśmiennictwa światowego. Doktorantka powinna

jednak unikać niefortunnych sformułowań np. chciano też określić czy chciano też sprawdzić.

Uwagi te nie pomniejszają wartości merytorycznej pracy ze względu na fakt iż wyniki

opublikowane i opisane w języku angielskim nie posiadają tej ułomności istniejącej w

polskim opisie wyników rozprawy doktorskiej.

Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące stwierdzenia

wnioski. Do najważniejszych z nich zaliczam:

• niskie stężenie tlenku węgla pozwalają na poprawę czerwonej barwy steków

wołowych w obu typach opakowań tj. MAP i opakowanie próżniowe do 21 dni

przechowywania,

• stosowanie CO w MAP od 0,3 do 0,5% powoduje powstanie obręczy

karboskymioglobiny na przekroju mięsa poddanego obróbce termicznej, co z punktu

widzenia konsumenta jest zjawiskiem negatywnym,

• najbardziej korzystna koncentracja CO pozwalająca na utrzymanie najbardziej

preferowanej (atrakcyjnej) przez konsumentów barwy mięsa wynosi w opakowaniu

typu MAP - 0,1%, natomiast w próżni 0,5% CO,

• poprawa barwy mięsa w opakowaniu próżniowym oraz jednoczesne zwiększenie jego

atrakcyjności jest możliwe poprzez zastosowanie jego' 48 godzinnej ekspozycji w.. , ,,- ~'.
niskich stężeniach CO (już 0,1%).



• stwierdzono brak wpływu niskich stężeń CO w MAP i w próżni na pH, wielkość

wycieku przechowalniczego i termicznego, twardość i jakość mikrobiologiczną

wołowiny.

Wniosek końcowy

Chciałbym podkreślić, że praca doktorska mgr inż. A. Sakowskiej ma charakter

nowatorski i odznacza się dużą aplikacyjnością. Praca ta wnosi oryginalne wyniki, które być

może zostaną wykorzystane w praktyce i będą stanowić kolejny głos w dyskusji czy nie

należy jeszcze raz zrewidować decyzji UE dopuszczającej możliwość stosowania CO do

pakowania żywności, bo przecież już w 2001 r. Europejski Komitet Naukowy d.s. ŻYwności

wydał opinię, w której uznał dodatek do 0,5% CO w opakowaniu MAP wszystkich rodzajów

mięsa za niezagrażający zdrowiu człowieka. Nadto, wyniki badań mogą przyczynić się do

zwiększenia atrakcyjności wołowiny, a w dalszej perspektywie być może ułatwią pozyskanie

nowych rynków zbytu dla Polski poza UE, które dopuszczają stosowanie CO w pakowaniu

mięsa,

Wysoko oceniam także fakt, że dysertację doktorską stanowią oryginalne twórcze

prace naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach z listy JCR, zwłaszcza jedna z

prac wydana w Meat Science - należącym do czołowych w świecie periodyków naukowych

w obszarze jakości i technologii mięsa (kwartyl 1- Q l). Zastosowano zatem najwyższe

standardy jakościowe w nauce zgodnie z aktualnymi trendami światowymi, co jest także dużą

zasługą promotorów pracy. Dobrze to także rokuje dla doktorantki Pani mgr inż. Anny

Sakowskiej, która może być wartościowym pracownikiem naukowym.

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa

doktorska pani mgr inż. Anny Sakowskiej pt. "Ocena wpływu zastosowania niskich

stężeń tlenku węgla w różnych systemach pakowania na wybrane wyróżniki jakości

mięsa wołowego" w pełni spełnia wymogi stawiane w Ustawie o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

(Dz.U.2003 nr 65, poz. 595) z późniejszymi zmianami (Dz.U.2014 poz. 1852,

DzU.2015,poz. 1767 i wnoszę do Rady Naukowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka

i Konsumpcji SGGW w Warszawie o dopuszczenie mgr inż. Anny Sakowskiej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego. Biorąc pod uwagę wartość naukową i wkład

Doktorantki w wykonanie dysertacji doktorskiej wnoszę do Rady Naukowej o

wyróżnienie pracy.


