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1. DANE OSOBOWE 

1.1. Imiona i nazwisko 

Andrzej Półtorak 

1.2. Posiadane dyplomy (stopnie naukowe) 

   

   

2003 Doktor Nauk Rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, Wydział 

Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, tytuł rozprawy: „Analiza procesu wytwarzania 

produktów dwurodnych przy użyciu automatu formującego”; 

promotor: prof. dr hab. Andrzej Neryng 

1993 

 

Magister inżynier mechanizacji rolnictwa, Wydział Techniki Rolniczej 

i Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł 

pracy: „Określenie grubości cienkiej warstwy w zależności od prędkości 

przepływu powietrza suszącego”, promotor: dr inż. Małgorzata Jaros 

 

1.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

   03.2016 – 

aktualnie 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania 

Żywności, Zakład Badań i Projektowania Żywności – kierownik 

zakładu 

01.2013 – 

aktualnie 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki i Projektowania 

Żywności, Zakład Badań i Projektowania Żywności – adiunkt 

    07.2011 – 

11.2015 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki 

w Żywieniu, Projekt „ProOptiBeef” Optymalizacja produkcji wołowiny w 

Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, P.O.I.G.01.03.01-00-204/09-09 – kierownik zadania 

badawczego nr 4 
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    01.2010 –  

12.2010 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywności 

Funkcjonalnej i Towaroznawstwa –Projekt „BIOŻYWNOŚĆ – 

innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

P.O.I.G.01.01.02.14-090/090 – ewaluator 

    09.2004 – 12.2009 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki 

i Technologii Gastronomicznej – adiunkt 

    02.1994 – 09.2004 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Techniki 

i Technologii Gastronomicznej – asystent 
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2. OSIĄGNIECIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

2.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego 

zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i  tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 

oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) jest cykl sześciu publikacji naukowych oraz dwóch patentów 

powiązanych tematycznie pt.: „Studium zależności składu mięsa i wyrobów z niego 

pozyskanych oraz warunków pakowania i przechowywania na jakość wyrobów 

gotowych”. 

2.2. Publikacje prezentujące wyniki badań stanowiące osiągnięcie habilitacyjne 

I.B.1. Półtorak, A., Marcinkowska-Lesiak, M., Lendzion, K., Onopiuk, A., Moczkowska, 

M., Wojtasik-Kalinowska, I., & Wierzbicka, A. (2018). The effect of bioactive 

components of plant origin on the physicochemical and sensory characteristics 

of functional sausages. Food Science and Technology, Epub September 21, 2018. 

https://dx.doi.org/10.1590/fst.03018 (IF 1,084;MNiSW: 20pkt). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, wykonaniu części 

doświadczeń, opracowaniu części metodyk, współudziale w dyskusji wyników oraz 

przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 55%. 

I.B.2. Półtorak, A., Marcinkowska-Lesiak, M., Lendzion, K., Moczkowska, M., Onopiuk, 

A., Wojtasik-Kalinowska, I., & Wierzbicka, A. (2018). Evaluation of the antioxidant, anti-

inflammatory and antimicrobial effects of catuaba, galangal, roseroot, maca root, 

guarana and polyfloral honey in sausages during storage. LWT – Food Science and 

Technology, 96, 364-370. doi.org/10.1016/j.lwt.2018.05.035 (IF: 3,129; MNiSW: 40 

pkt). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, wykonaniu części 

doświadczeń, opracowaniu części metodyk, współudziale w dyskusji wyników oraz 

przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 55%. 

I.B.3. Marcinkowska-Lesiak, M., Poławska, E., Półtorak A., & Wierzbicka, A. (2017). The 

effect of  varying gas headspace to meat ratio on the quality of pork stored in high O2 

modified atmosphere. Cyta – Journal of Food, 15, 226-233. 

doi.org/10.1080/19476337.2016.1240237 (IF: 1,371; MNiSW: 20 pkt). 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, opracowaniu części 

metodyk, wykonaniu części doświadczeń, współudziale w dyskusji wyników oraz 

w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 51%. 

I.B.4. Lipińska, A., Półtorak A., Wierzbicka, A. & Wyrwisz J. (2016) The effect of packaging 

method and dietary vitamin D3 suplementation on the quality of beef in rectus femoris, 

gluteus medius, and adductor femoris beef muscles. Turkish Journal of Veterinary and 

Animal Sciences, 40, 505-513. doi:10.3906/vet-1507-7. (IF: 0,449; MNiSW: 20 pkt). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, wykonaniu części 

doświadczeń, opracowaniu części metodyk, współudziale w dyskusji wyników oraz 

w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 45%. 

I.B.5. Łopacka, J., Półtorak, A., & Wierzbicka, A. (2016). Effect of MAP, vacuum skin-pack 

and combined packaging methods on physicochemical properties of beef steaks stored 

up to 12  days. Meat Science, 119, 147–153. doi:10.1016/j.meatsci.2016.04.034.  (IF: 

3,126; MNiSW: 40 pkt). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, wykonaniu części 

doświadczeń, opracowaniu części metodyk, współudziale w dyskusji wyników oraz 

w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 25%. 

I.B.6. Łopacka, J., Półtorak, A., & Wierzbicka, A. (2017). Effect of reduction of oxygen 

concentration in modified atmosphere packaging on bovine M. longissimus lumborum 

and M.  gluteus medius quality traits. Meat Science, 124, 1–8. 

doi:10.1016/j.meatsci.2016.10.004. (IF: 2,821; MNiSW: 40 pkt). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji artykułu, 

postawieniu celu, współudziale w dokonaniu przeglądu literatury, wykonaniu części 

doświadczeń, opracowaniu części metodyk, współudziale w dyskusji wyników oraz 

w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy wynosi 25%. 

I.B.7. Wierzbicka, A., Gutkowska, K., Horbańczuk, J., Guzek, D., Poławska, E., Półtorak A., 

Marcinkowska-Lesiak, M., Wyrwisz, J., Tomasik, C., Blicharski, T. (2016). Sposób 

wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych. Patent nr 221480; (MNiSW: 30 pkt). 

Mój wkład w powstanie patentu polegał na analizie literatury technicznej i patentowej, 

współudziale w postawieniu celu oraz przygotowaniu metodyk badawczych, wskazaniu 

zakresu patentowego i zastrzeżeń patentowych. Mój udział procentowy wynosi 10%. 
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I.B.8. Wierzbicka, A., Gutkowska, K., Horbańczuk, J., Marcinkowska-Lesiak, M., Poławska, E., 

Półtorak A., Wyrwisz, J., Guzek, D., Tomasik, C., Kuboń, M. (2016). Zastosowanie folii 

trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania prozdrowotnych wyrobów 

wieprzowych. Patent nr 221874 ; (MNiSW: 30 pkt). 

Mój wkład w powstanie patentu polegał na analizie literatury technicznej i patentowej, 

współudziale w postawieniu celu oraz przygotowaniu metodyk badawczych, wskazaniu 

zakresu patentowego i  zastrzeżeń patentowych. Mój udział procentowy wynosi 15%. 

Łączny Impact Factor (IF) dla 6 publikacji oraz 2 patentów wynosi IF=11,980 Suma 

punktów według ujednoliconej oceny czasopism za lata 2013-2016 opublikowanej w dniu 

26.01.2017 przez MNiSW wynosi 240 pkt. Kopie prac wchodzących w skład 

jednotematycznego cyklu publikacji oraz patentów stanowiącego osiągnięcie naukowe 

wraz z oświadczeniami współautorów określających ich wkład w powstanie każdej 

publikacji i patentów stanowią załącznik nr 4. 

2.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

2.3.1. Wprowadzenie 

Istnieje wiele czynników wpływających na decyzje dotyczące zakupu mięsa oraz 

wyrobów mięsnych. Standardowo wskazuje się na trzy grupy czynników tj. czynniki 

związane z kryteriami zdrowotnymi, atrakcyjnością sensoryczną i dyspozycyjnością. Biorąc 

pod uwagę wartość odżywczą mięsa konsumenci zdają sobie sprawę, że jest ono bardzo 

cennym źródłem składników odżywczych, choć niekiedy celowość jego spożycia jest 

podważana. Najczęściej mówiąc o spożyciu zwraca się uwagę na zwiększoną zawartość 

tłuszczu w mięsie o stosunkowo dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, istotną 

zawartość cholesterolu, chlorku sodu, którego znaczne ilości mogą znajdować się w 

przetworach, a także na  dodatki funkcjonalne, których różnorodność jest duża i które 

stosowane są w przemyśle mięsnym (McAfee i wsp., 2010). 

Jakość mięsa oraz wyrobów mięsnych  

Jakość mięsa wieprzowego, jego walory dietetyczne, smakowitość oraz przydatność 

technologiczna uzależnione są zarówno od czynników genetycznych, jak i środowiskowych 

(Moczkowska i wsp., 2015; Onopiuk i wsp., 2016; Wyrwisz i wsp., 2016). Pojęcie jakości 

mięsa obejmuje inherentne właściwości mające wpływ na możliwości aplikacyjne mięsa 

wieprzowego do dalszego przetwarzania i przechowywania, w tym również 

przechowywania podczas obrotu handlowego. Do głównych właściwości mięsa 

wieprzowego należą: wartość odżywcza, tekstura, wodochłonność, barwa, zawartość i 

skład tłuszczu (profil kwasów tłuszczowych), stabilność procesów oksydacyjnych oraz 



Dr inż. Andrzej Półtorak  Załącznik 2 

 
 

str. 8 
 

powtarzalność tych cech. Jakość technologiczna mięsa jest kompleksową i wielowymiarową 

właściwością, którą kształtuje wiele czynników oraz interakcje pomiędzy nimi (Rosenvold 

i Andresen, 2003; Wood i wsp., 2004; Bonneau i Lebret, 2010). 

Jakość produktów mięsnych zależy w dużej mierze od jakości użytego surowca 

mięsnego oraz procesów technologicznych stosowanych przy ich wytwarzaniu. Kluczowe 

znaczenie mają jednak surowce uzupełniające, jak również użyte w procesie substancje 

dodatkowe kształtujące smak i  strukturę tego typu wyrobów (kompozycje przypraw, 

chlorek sodu, hydrolizaty białkowe, prekursory smakowitości mięsnej, aromaty czy 

preparaty dymu wędzarniczego) (Krzysztofiak i  Uchman, 2008). 

Znaczenie składu mięsa i wyrobów z niego pozyskanych na jakość gotowych 

produktów  

O wartości żywieniowej, handlowej i technologicznej mięsa w największym stopniu 

decyduje tkanka mięśniowa, której udział w tuszy zwierząt rzeźnych jest podstawą ich 

wyceny. Mięso stanowi mieszaninę ponad kilkudziesięciu związków chemicznych 

występujących w nim stale, jednak w różnych ilościach. Skład chemiczny mięsa uzależniony 

jest w dużym stopniu od czynników przyżyciowych, a więc od: gatunku, rasy, płci, wieku, 

sposobu żywienia, stopnia konformacji tuszy zwierzęcia oraz od części tuszy z jakiej 

pochodzi dany element kulinarny mięsa, a także od stopnia w jakim nastąpiły zmiany 

poubojowe. Z kolei o wartości użytkowej mięsa decyduje procentowa zawartość tkanki 

mięśniowej, łącznej i tłuszczowej, które zależą od cech rasy, warunków żywienia oraz 

utrzymania zwierząt (McAfee i wsp., 2010). Mięso odznacza się także wysoką wartością 

biologiczną, która uwarunkowana jest przede wszystkim zawartością i  składem białka, jak 

również tłuszczu śródmięśniowego. Na wysoką wartość biologiczną mięsa ma również 

wpływ fakt, iż jest ono bogatym źródłem wielu innych, ważnych składników. Odznacza się 

ono wysoką zawartością witamin zwłaszcza z grupy B (szczególnie: B1, B2, B6, B12, PP), 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D i E) oraz składników mineralnych należących 

do grupy antyoksydantów (żelazo, cynk, miedź, magnez, selen) (Williamson i wsp., 2005). 

Na jakość technologiczną i przydatność do przetwórstwa mięsa największy wpływ ma 

natomiast zawartość wody, białka i tłuszczu (Kristensen i Purslow, 2001). 

Obecnie dąży się do produkcji wyrobów mięsnych o powtarzalnej, a zarazem 

wysokiej jakości. Do podstawowych mechanizmów psucia mięśni, peklowanych 

i przetworzonych gotowych wyrobów należy rozwój mikroflory oraz zmiany oksydacyjne 

odpowiedzialne między innymi za zmiany właściwości fizycznych w tym za zmiany barwy i 

pogorszenie tekstury produktów. Obróbka cieplna stosowana podczas produkcji powinna 

zniszczyć między innymi wegetatywne komórki bakterii, dezaktywować enzymy 
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kataboliczne oraz utrwalić barwę wytwarzanego wyrobu. Problemy z brakiem 

powtarzalności jakości wyrobów mięsnych mogą pojawić się w  wyniku źle zastosowanego 

procesu technologicznego lub nieodpowiedniego dla danego produktu procesu pakowania 

i przechowywania. Jełczeniu oksydacyjnemu produktów zapobiec można poprzez 

eliminację tlenu z atmosfery ochronnej. Atmosfera beztlenowa jest zalecana również w 

przypadku produktów peklowanych. Dodatek azotynu hamuje bowiem rozwój większości 

bakterii powodujących zatrucia pokarmowe, jednak w reakcjach z mioglobiną tworzy 

nitrozo mioglobinę, która podatna jest na wybielanie tlenowe (szczególnie pod wpływem 

światła). Również zastosowanie chlorku sodu wpływa nie tylko na poprawę smakowitości 

produktu mięsnego, ale także na przedłużenie jego trwałości (działanie bakteriostatyczne), 

inaktywację enzymów proteolitycznych oraz zwiększenie wodochłonności poprzez 

zwiększenie rozpuszczalności białek miofibrylarnych i przesunięcie ich punktu 

izoelektrycznego. Sól kuchenna zwiększa również zdolność emulgującą białek oraz wpływa 

na poprawę soczystości i  konsystencji powodując pęcznienie białek mięśniowych. 

Technologiczna i towaroznawcza konieczność zapewnienia produktom mięsnym 

atrakcyjnej barwy z jednoczesnym wyeliminowaniem niebezpiecznych dla zdrowia 

człowieka skutków peklowania doprowadzają do coraz częstszego stosowania ekstraktów 

naturalnych, których skutkiem równoległym jest osiągnięcie stabilnej i atrakcyjnej barwy. 

Receptury o obniżonej zawartości soli, azotynów lub innych substancji konserwujących 

ograniczają jednak ich właściwości inhibitujące, stąd przy niewłaściwych warunkach 

przechowywania produkty mięsne bez dodatku konserwantów mogą być narażone na 

rozwój jednej z najbardziej niebezpiecznych bakterii tj. Clostridium botulinum, mającej 

zdolność wytwarzania butulinozy czyli tzw. „jadu kiełbasianego”. Należy, zatem z dużą 

ostrożnością opracowywać zmiany recepturowe produktów oraz dobierać indywidualnie 

metody pakowania i przechowywania wyrobów mięsnych biorąc pod uwagę ich 

ewentualne skutki (Pietrasik i wsp. 2003; Vandendriessche, 2008). Skutecznym sposobem 

zahamowania rozwoju mikroorganizmów oraz procesów antyoksydacyjnych w 

przechowywanych wyrobach mięsnych może być zastosowanie naturalnych składników o 

działaniu przeciwbakteryjnym i/lub antyoksyacyjnym (Falowo i wsp., 2014; Lu i wsp., 

2016). Niestety jak dotąd tego rodzaju produkty zawierają zwykle udział pojedynczych, 

selektywnie działających składników bioaktywnych (Kerry i Kerry, 2011; Alvarez i Barbut, 

2013; Zychnowska i wsp., 2015). 

Pakowanie oraz przechowywanie mięsa i przetworów mięsnych 

o zróżnicowanym składzie surowcowym 

Zachowanie odpowiedniej jakości oraz trwałości artykułów spożywczych, 

a zwłaszcza mięsa i  jego wyrobów stanowi najważniejsze wyzwanie producentów 
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i sprzedawców z branży spożywczej (Cayuela i wsp., 2004; Garcia-Esteban i wsp., 2004; 

Brody i wsp., 2008). 

Surowce zwierzęce są w większości nietrwałe, a zatem zachowanie ich naturalnych 

cech wymaga szybkiego przetwarzania lub zabezpieczenia przed zepsuciem. Psucie się 

i  krótki okres trwałości mięsa i jego wyrobów stanowi główny problem w przemyśle 

mięsnym. Nieprzyjemny zapach i smak, jak również powstawanie śluzu i zmiany barwy oraz 

pogorszenie tekstury jest przyczyną występowania strat surowcowych, czyli także 

ekonomicznych. Główną przyczyną psucia się mięsa jest rozwój bakterii oraz powstawanie 

produktów ich metabolizmu (Tomovic i  wsp., 2009). W przypadku mięsa czerwonego, jego 

trwałość podczas sprzedaży detalicznej dodatkowo ograniczona jest również przez zmiany 

barwy, które zwykle pojawiają się przed zepsuciem produktu spowodowanym przez rozwój 

mikroorganizmów. Przebarwienia i procesy psucia zwykle rozpoczynają się na powierzchni 

mającej kontakt z tlenem, co znacznie ogranicza możliwość dystrybucji elementów 

kulinarnych mięsa czerwonego (Viana i wsp., 2005).  

Zastosowanie odpowiedniej metody pakowania pozwala zachować naturalny 

wygląd produktu, chroni go przed zmianami barwy i tekstury oraz powstaniem obcych 

zapachów i  posmaków, a także przedłuża jego trwałość, co zapewnia większą akceptację 

wyrobu. Do  właściwości determinujących przydatność do spożycia mięsa i jego 

przetworów należą: wodochłonność, jakość mikrobiologiczna, stabilność procesów 

oksydacyjnych tłuszczu, barwa oraz smakowitość. Na okres przydatności do spożycia ma 

również wpływ szereg czynników, w  tym rodzaj produktu, skład mieszaniny gazów użytych 

do pakowania, materiał opakowaniowy czy  warunki przechowywania (Damaziak i wsp. 

2016; Marcinkowska-Lesiak i wsp., 2016). 

Trwałość mięsa i wyrobów mięsnych wydłużana jest obecnie poprzez stosowanie 

modyfikowanej atmosfery w tym próżni (Ripoll i wsp., 2013). Pakowanie próżniowe (VP- 

Vacuum Packaging) gwarantuje produktom mięsnym ochronę przed rozwojem 

drobnoustrojów tlenowych, dodatkowo ogranicza straty masy, a także eliminuje działanie 

warunków atmosfery z  zewnątrz (tlen, wilgoć, itp.) (Cayuela i wsp., 2004). Pakowanie 

w  modyfikowanej atmosferze (MAP - Modified Atmosphere Packaging) polega z kolei 

na  pakowaniu w warunkach innych niż warunki zewnętrzne (otaczająca nas atmosfera). W 

pakowaniu tą metodą powietrze zastępowane jest innym gazem lub mieszaniną gazów, 

najczęściej tlenu, dwutlenku węgla i azotu. Skład mieszaniny uzależniony jest od rodzaju 

produktu, wymagań stawianych przez odbiorców, sposobu pakowania oraz warunków 

przechowywania (McMillin, 2008; Zhou i wsp., 2010, Bingol i Ergun, 2011). W przypadku 

czerwonego mięsa niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej barwy, jak również 

ograniczenie rozwoju drobnoustrojów. W celu utrzymania właściwej lub wywołania 
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czerwonej barwy mięsa stosuje się mieszaninę z udziałem tlenu powyżej 50%. 

Zastosowanie dwutlenku węgla zapobiega z kolei rozwojowi drobnoustrojów. 

W  przypadku wyrobów mięsnych znaczne wydłużenie trwałości w porównaniu 

do  pakowania próżniowego można osiągnąć w  przypadku zastosowania mieszaniny azotu 

z 20-50% udziałem dwutlenku węgla (Jeremiah, 2001; McMillin, 2008). 

Odpowiedni system pakowania jest zatem obok zastosowania surowca wysokiej 

jakości oraz opracowania odpowiedniego składu recepturowego, jednym z narzędzi, które 

pomaga zarówno w utrzymaniu jakości wytwarzanego produktu na odpowiednim 

poziomie, jego efektywnego wyglądu, bezpieczeństwa jak również gwarantuje rozsądny 

koszt całkowity. Odpowiednie opakowanie pozwala ponadto na zindywidualizowanie 

oferty pomagając tym samym w dotarciu do coraz węższych grup konsumentów. Przemysł 

mięsny poszukuje obecnie alternatywnych rozwiązań – metod przedłużających trwałość 

produktów, pozwalających na sprzedaż wyrobów finalnych na odległych rynkach. 

W związku z powyższym zbiór publikacji i patentów pod tytułem „Studium 

zależności składu mięsa i wyrobów z niego pozyskanych oraz warunków pakowania 

i przechowywania na jakość wyrobów gotowych”, prezentowany jako osiągnięcie 

naukowe, zawiera nowe elementy poznawcze nie tylko w zakresie wytwarzania mięsa 

i  wyrobów mięsnych wysokiej jakości, z dodatkiem składników bioaktywnych czy 

podwyższonej wartości odżywczej oraz o  obniżonej zawartości tłuszczu i soli (bez 

polifosforanów). W pracy opisano także wpływ zróżnicowanych systemów pakownia 

na  wybrane wyróżniki jakościowe mięsa i wyrobów z niego pozyskanych, uwzględniając 

takie czynniki jak: metoda pakownia, rodzaj opakowania oraz wielkość wypełnienia 

opakowania surowcem. 

 

2.3.2. Cel naukowy 

Głównym celem naukowym osiągnięcia będącego podstawą do ubiegania się 

o  stopień naukowy doktora habilitowanego zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14  marca 

2003 r. o  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w  zakresie sztuki, 

jest „Studium zależności składu mięsa i wyrobów z niego pozyskanych oraz 

warunków pakowania i przechowywania na jakość wyrobów gotowych. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 

595, z póź. zm.), a także zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o  szkolnictwie wyższym (DZ.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z póź. zm.) i zgodnie 

z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 36 września 2016 r. 
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w  sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w  postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586). 

Cele szczegółowe to: 

- zbadanie wpływu składu mięsa oraz składu wyrobów mięsnych na jakość wyrobów 

gotowych (artykuły: I.B.4.; I.B.1.; I.B.2.; patent I.B.7.) – Numeracja zgodna z  Załącznikiem 

3; 

- zbadanie wpływu systemów pakowania i przechowywania na jakość wyrobów gotowych 

(artykuły: I.B.3.; I.B.4.; I.B.5.; I.B.6.; patent I.B.8.) – Numeracja zgodna z Załącznikiem 3; 

2.3.3. Omówienie wyników prac 

2.3.3.1. Wpływ składu mięsa oraz składu wyrobów mięsnych na jakość wyrobu 

gotowego 

Na decyzję o zakupie mięsa i produktów mięsnych w dużej mierze wpływa 

subiektywna ocena jakości przeprowadzona przez konsumenta. Wiąże się ona przede 

wszystkim z atrakcyjnością sensoryczną, na którą składa się między innymi barwa oraz 

tekstura produktu, w szczególności jego kruchość (Ramamoorthi i wsp., 2009; MSA, 2010). 

Oba te wyróżniki zależą m.in. od składu mięsa oraz wyrobów mięsnych.  

Stopień zależności pomiędzy barwą, mechanicznymi wyróżnikami tekstury oraz 

składem odżywczym mięsa został przedstawiony w licznych badaniach (Brewers i wsp., 

2001; Van Laack i wsp., 2001; Rincker i wsp., 2008, Pogorzelska-Nowicka i wsp., 2018). 

Obszarem, jaki został opisany przeze mnie wraz zespołem jest analiza parametrów barwy 

oraz tekstury mięsa wołowego w wyniku podawania zwierzętom wraz z paszą wit. 

D3  według schematu wskazanego w Tabeli 1 (artykuł I.B.4.). Witamina ta bowiem 

w wyniku regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej w  organizmie może wpływać na 

wzrost stężenia jonów Ca2+, niezbędnych do aktywacji kalpain – enzymów 

odpowiedzialnych za  kruszenie mięsa (Carnagey, 2008). 

Tabela 1. Schemat suplementacji (artykuł I.B.4.). 

PARAMETRY 
GRUPA DOŚWIADCZALNA 

kontrola II III IV 

dawka wit. D3 (M IU/dzień/zwierzę) 0,0 3,5 7,0 10,0 

czas suplementacji (dni) 0 6 3 3 

czas karmienia bez suplementacji (dni) 10 4 7 7 

całkowity czas karmienia (dni) 10 10 10 10 
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Materiał do badań stanowiły mięśnie: prosty uda (m. Rectus Femoris), pośladkowy 

średni (m. Gluteus Medius) oraz przywodziciel uda (m. Adductor Femoris) pochodzące 

od mieszańców (buhajków) ras Holsztyńsko-Fryzyjskiej oraz Limousin. Przeprowadzone 

badania skoncentrowały się na doborze dawki sproszkowanej mieszaniny witaminy 

D3  wraz z paszą oraz czasu jej podawania, aby uzyskać jak najlepsze parametry jakościowe 

mięsa wołowego decydujące o jego kruchości. W tym celu przeprowadzono instrumentalny 

pomiar parametrów barwy mięsa w systemie L*a*b* oraz wykonano test przecinania przy 

użyciu maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5965 z wykorzystaniem przystawki 

Warnera-Bratzlera. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą 

jednoczynnikowej analizy wariancji, zaś najmniejsze istotne różnice zostały wyznaczone za 

pomocą testu Tukey'a, na poziomie istotności α=0,05. 

Uzyskane wyniki wskazują, że dawki witaminy D3 w wysokości 3,5 i 10 M IU istotnie 

(P≤0,05) poprawiły kruchość mięsa wołowego, a tym samym skróciły czasu jego 

dojrzewania, co  bezpośrednio może przełożyć się na ograniczenie kosztów związanych 

z  magazynowaniem surowca mięsnego przez przedsiębiorców. Również inni autorzy 

zaobserwowali wzrost wartości kruchości w przypadku mięsa pozyskanego od zwierząt, 

którym podawano wit. D3 na kilka dni przed ubojem (Gonzales i wsp., 2010; Hansen i wsp., 

2012). W badaniach własnych wykazano jednak, iż suplementacja witaminą D3 może się 

wiązać z pogorszeniem parametrów barwy, co  z  kolei może mieć znaczący wpływ 

na  decyzje zakupowe konsumenta. Zaobserwowane wyniki są sprzeczne z wynikami 

osiągniętymi w pracy Lawrence i wsp. (2006). Autorzy wykazali bowiem, że  suplementacja 

mięsa witaminą D3 nie ma znaczącego wpływu na intensywność barwy czerwonej w 

badanym mięsie. Z kolei Hansen i wsp. (2012) odnotowali znaczący wzrost wartości 

parametru a* w wyniku podawania zwierzętom witaminy D3. Istotny jest tu  zatem dobór 

systemu pakowania mięsa, który w połączeniu z odpowiednim czasem dojrzewania pozwoli 

uzyskać poza poprawą kruchości również pożądane parametry barwy mięsa pozyskanego 

od zwierząt, którym podawano wit. D3. Ten aspekt artykułu zostanie z kolei omówiony w 

celu szczegółowym nr 2.3.3.2. (Wpływ systemów pakowania i przechowywania na jakość 

wyrobów gotowych). 

Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów, coraz popularniejsze stają się 

wyroby mięsne charakteryzujące się określonymi właściwościami prozdrowotnymi. 

Za  produkt funkcjonalny konsument jest skłonny zapłacić wyższą cenę, ale spodziewa się 

za nią wysokiej i  powtarzalnej jakości oraz odpowiednio długiego terminu przydatności do 

spożycia. Niezwykle istotne są tu oczekiwania związane z właściwościami teksturalnymi i 

sensorycznymi produktu – jego barwą, smakiem czy zapachem. O ile w  literaturze znane są 

badania wpływu pojedynczych selektywnie działających składników na jakość wyrobów 
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mięsnych (Hayes i wsp., 2011; Kim i  wsp., 2013; Fan i  wsp., 2014), to badanie określające 

wpływ zestawu składników bioaktywnych, o  działaniu wzmacniającym, wspomagającym i 

ochronnym na organizm człowieka (catuaba, galgant, różeniec górski, maca oraz miód 

wielokwiatowy) na wyróżniki jakościowe produktów mięsnych (artykuł I.B.1.) jak również 

na ich trwałość (artykuł I.B.2.) stanowi znaczący wkład w  obszar nauk o żywności i 

żywieniu.  

Materiałem do badań w obu pracach (artykuły: I.B.1.;I.B.2.) były 

średniorozdrobnione wyroby wieprzowo-wołowe, których skład surowcowy podano 

w  Tabeli 2. 



Tabela 2. Skład surowcowy analizowanych wariantów kiełbas (artykuły I.B.1.). 

SKŁAD SUROWCOWY 
GRUPA DOŚWIADCZALNA 

C E1 E2 E3 

P
E

K
L

O
W

A
N

Y
 

SU
R
O
W
IE
C
 M

IĘ
SN

Y
 I
 

T
Ł
U
SZ

C
Z

 

(∑
1
0
0
 %

) 

mięso wieprzowe kl I (szynka) 42.850 42.850 42.850 42.850 

mięso wieprzowe kl I (łopatka) 12.790 12.790 12.790 12.790 

mięso wieprzowe kl II (karkówka) 18.410 18.410 18.410 18.410 

tłuszcz wieprzowy (słonina) 11.650 11.650 11.650 11.650 

mięso wołowe kl II (pręga) 14.300 14.300 14.300 14.300 

P
O
Z
O
ST

A
Ł
E

  

(%
)2

 

 

mieszanka przypraw: (pieprz 
czarny, majeranek, czosnek, 
lubczyk, ziele angielskie) 

0.683 0.683 0.683 0.683 

lód (C) lub odwar z catuaba  

(A, B, C) 
20.000 20.000 20.000 20.000 

SK
Ł
A
D
N
IK
I 
B
IO
A
K
T
Y
W
N
E

 

(%
)2

 

catuaba kora cięta - 0.867 1.301 1.734 

galgant korzeń mielony - 0.011 0.017 0.022 

różeniec górski mielony - 0.229 0.344 0.458 

korzeń maca ekstrakt (4:1) - 0.307 0.461 0.614 

guarana mielona - 0.300 0.450 0.600 

miód wielokwiatowy - 0.573 0.860 1.146 

1C – grupa kontrolna; E1, E2, E3 – grupy do których dodano składniki bioaktywne (E2=1.5 x E1, 
E3=2 x E1); 
2ilość w stosunku do surowca mięsnego i tłuszczu (100%); 
  

http://www.yuensunshine.com/products/plant-extracts/maca-root-extract
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Wszystkie analizowane warianty wytworzono zgodnie ze schematem technologicznym 

wskazanym na Rysunku 1. 

 

Rysunek 1 . Schemat technologiczny średniorozdrobnionych wyrobów wieprzowo-wołowych 

(artykuł I.B.2.). 
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Opracowane w badaniach własnych produkty mięsne (artykuł I.B.1.; artykuł I.B.2.) 

stanowić mają innowacyjne podejście w eliminowaniu negatywnych objawów chorób 

zwyrodnieniowych związanych ze starzeniem poprzez zastosowanie w recepturach składników 

naturalnie występujących w żywności i ziołach o udowodnionych właściwościach 

prozdrowotnych i  stymulujących. Przyczyny chorób, takich jak rak, choroby sercowo-

naczyniowe, miażdżyca i  cukrzyca, obejmują bowiem uszkodzenia oksydacyjne wywołane 

cząsteczkami, które zawierają jeden lub więcej niesparowanych elektronów. Wolne rodniki mogą 

być jednak związane lub neutralizowane przez przeciwutleniacze naturalnie występujące w 

roślinach leczniczych, owocach czy warzywach (Mouhoubi-Tafinine i wsp., 2016). Zastosowanie 

może tu znaleźć catuaba, galgant, różeniec górski, korzeń maca, guarana czy miód. Okazuje się, że 

produkty te wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne 

czy przeciwdepresyjne, głównie ze względu na duże ilości związków fenolowych, które zostały 

szeroko opisane w literaturze (Viana i wsp., 2011; Lonni i wsp., 2012; Tang i wsp., 2017). 

W pierwszej kolejności (artykuł I.B.1.) określono wpływ udziału składników 

bioaktywnych na wartości pH, parametry barwy, teksturę, akceptacje konsumencką oraz wybrane 

parametry chemiczne (całkowita zawartość fenoli, całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz 

zdolność antyzapalna) farszów mięsnych oraz produktów gotowych. Analizę statystyczną 

uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji, zaś 

najmniejsze istotne różnice zostały wyznaczone za pomocą testu Tukey'a, na poziomie istotności 

α=0,05. 

Zaobserwowano, że średniorozdrobnione wyroby wieprzowo-wołowe z grup E1, E2 oraz 

E3 charakteryzowały się nie tylko porównywalnymi z próbami kontrolnymi wartościami pH oraz 

właściwościami teksturalnymi, ale również dobrymi właściwościami sensorycznymi jak również 

wyższymi właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalnymi (zwiększającymi się wraz z ilością 

dodanych składników bioaktywnych). Niemniej jednak, dodane składniki wpłynęły statystycznie 

istotnie (P<0,05) na jasność oraz udział barwy żółtej analizowanych wyrobów mięsnych. 

Zaobserwowano spadek wartości parametru L* produktów gotowych wraz ze wzrostem dodatku 

składników bioaktywnych. Wyroby z grup eksperymentalnych (E1, E2, E3) były również bardziej 

żółte oraz charakteryzowały się większym stopniem nasycenia barwy (C) w odniesieniu do 

kontroli.  

Na podstawie uzyskanych wyników (artykuł I.B.1.) założono, że ten sam zestaw 

składników (Tabela 2; Rysunek 1), o właściwościach antyoksydacyjnych oraz 

przeciwbakteryjnych może również poprawić jakość przechowywanych wyrobów mięsnych 

(artykuł I.B.2.). W związku z  powyższym każdy z wariantów średniorozdrobnionych wyrobów 

wieprzowo-wołowych (C, E1, E2, E3) został przebadany pod kątem całkowitej zawartość fenoli, 

całkowitej zdolności antyoksydacyjnej, zdolności antyzapalnej, substancji reagujących z kwasem 
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tiobarbiturowym, profilu kwasów tłuszczowych  oraz ogólnej liczby bakterii mezofilnych 

tlenowych w dniu zapakowania, 10 oraz 20 dniu przechowywania. Analizę statystyczną 

uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji, zaś 

najmniejsze istotne różnice zostały wyznaczone za pomocą testu Tukey'a, na poziomie istotności 

α=0,05. 

Według Vaquero i wsp. (2010) fenole zawarte w produktach wykazują działanie 

antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne. W badaniach własnych zaobserwowano, iż zastosowane 

składniki spowolniły zmiany oksydacyjne oraz ograniczyły rozwój ogólnej liczby drobnoustrojów 

w porównaniu z grupą kontrolną. Grupy E1, E2 oraz E3 charakteryzowały się również wyższą 

aktywnością antyzapalną (Tabela 3). W celu ograniczania procesu utleniania 

średniorozdrobnionych kiełbas wieprzowo-wołowych oraz jego negatywnego wpływu na ich 

wartość odżywczą rekomendowany jest skład zawierający 17,3g/kg kory catuaba, 0,22g/kg 

zmielonego korzenia galgantu, 4,58g/kg zmielonego korzenia  różeńca górskiego, 6,14g/kg 

ekstraktu z korzenia maca, 6,00g/kg mielonej guarany i 11,46g/kg miodu wielokwiatowego. 

Tabela 3. Wybrane wyróżniki jakościowe analizowanych wariantów kiełbas (artykuł I.B.2.). 

PARAMETRY GRUPA1 
CZAS PRZECHOWYWANIA (DNI) 

0 10 20 

 

TBARS [mg/kg] 

C 1.09aA2±0.05 4.53bD±0.19 6.85cD±0.21 

E1 0.99aA±0.04 3.99bC±0.21 6.12cC±0.18 

E2 0.83aA±0.05 3.49bB±0.15 5.68cB±0.10 

E3 0.73aA±0.07 3.06bA±0.03 5.02cA±0.02 

 

ogólna liczba 

drobnoustrojów [log] 

C 2.48aA**±0.02 3.15bC±0.03 3.46cB±0.02 

E1 2.49aA±0.04 2.72bB±0.02 2.86cA±0.02 

E2 2.48aA±0.04 2.69bAB±0.01 2.83cA±0.02 

E3 2.47aA±0.01 2.62bA±0.01 2.81cA±0.01 

zdolność antyoksydacyjna 

[% hamowania 

hialuronidazy] 

C 0.09aA**±0.02 0.09aA±0.01 0.08aA±0.01 

E1 0.77aB±0.15 0.68aB±0.04 0.66aB±0.08 

E2 0.99bB±0.14 0.78abB±0.06 0.75aBC±0.02 

E3 1.30bC±0.13 1.01aC±0.03 0.95aC±0.02 

1C – grupa kontrolna; E1, E2, E3 – grupy do których dodano składniki bioaktywne (E2=1.5 x E1, 
E3=2 x E1); 
2a,b,c – s rednie wartos ci, kto re zostały oznaczone małymi literami w wierszach ro z nią ̨ się̨ 
statystycznie istotnie przy P ≤0,05; A,B,C,D – średnie wartos ci, kto re zostały oznaczone duz ymi 
literami w kolumnach ro z nią ̨się̨ statystycznie istotnie przy P ≤0,05; 
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Mimo wzbogacania wyrobów mięsnych w substancje o charakterze bioaktywnym, mogą 

być one postrzegane nadal jako produkty charakteryzujące się wysoką wartością energetyczną, 

wysoką zawartością tłuszczu zwierzęcego, a także wysokim udziałem chlorku sodu oraz 

fosforanów dodawanych w procesie technologicznym. W celu uznania przez konsumentów tego 

rodzaju produktów za korzystną alternatywę dla produktów typowych wraz z zespołem 

opracowałem sposób wytwarzania rozdrobnionych wieprzowych wyrobów mięsnych 

o  podwyższonej wartości odżywczej, obniżonej zawartości tłuszczu oraz soli, które nie zawierają 

polifosforanów, a jednocześnie spełniają oczekiwania związane z ich jakością, akceptowalnością 

konsumencką oraz okresem przydatności do spożycia (patent I.B.7.). 

Jak dotąd najwięcej doniesień dotyczy zastąpienia w tego typu produktach części tłuszczu 

zwierzęcego jego zamiennikami (Muguerza i wsp., 2003; Jiménez- Colmenero i wsp., 2010). 

Opracowana technologia wytwarzania rozdrobnionych wyrobów mięsnych (patent I.B.7.) 

pozwala na istotną redukcję poziomu zawartości tłuszczu, która pozwala nadal na  uzyskanie 

pożądanej akceptowalności konsumenckiej. Na podstawie licznych badań własnych opracowano 

receptury, które w swoim składzie nie zawierają dodatku tłuszczu, emulsji tłuszczowo-

skórkowych oraz substancji podwyższających efektywność produktową. Składniki te zastąpiono 

kolagenem wieprzowym i ekstraktem z czerwonych alg morskich, część peklosoli zastąpiono 

natomiast naturalnymi ekstraktami przypraw (ekstrakty bazylii, kolendry, rozmarynu, oregano, 

liści laurowych, tymianku, jałowca i czosnku, pojedynczo lub w  mieszaninie, ewentualnie 

z dodatkiem pieprzu czarnego i czerwonej papryki). Przykładowy skład surowcowy 

opracowanych kiełbas drobno-, średnio- oraz gruborozdrobnionych podano w  Tabeli 4. 
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Tabela 4. Skład surowcowy przykładowych wariantów kiełbas o podwyższonej wartości odżywczej, 

obniżonej zawartości tłuszczu oraz soli, które nie zawierają polifosforanów (patent I.B.7.). 

SKŁADNIKI A* B** C*** 

P
E

K
L

O
W

A
N

Y
 S

U
R

O
W

IE
C

 

M
IĘ
SN

Y
 

mięsa drobne o wodochłonności 4-5%, jasność 

barwy (L*) 43-56 (składowa barwy zmierzona 

w systemie L*a*b*), pH 5,6, 3% zawartości 

tłuszczu śródmięśniowego, przy zawartości 

selenu w ilości 40µg Se/100g mięsa, oraz przy 

stosunku kwasów tłuszczowych omega 6 do 

omega 3 w zakresie 4:1 

100% 100% 100% 

U
R
O
W
C
E
 U
Z
U
P
E
Ł
N
IA
JĄ
C
E

 

woda/lód 7% 6% 5% 

peklosól 1,5% 1,5% 1,4% 

białka kolagenowe 0,5% 0,9% 1,2% 

skrobia modyfikowana 1,5% 0,9% 0,6% 

sproszkowane algi morskie 1,2% 0,8% 1,2% 

ekstrakt bazylii 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt kolendry 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt rozmarynu 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt oregano 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt liści laurowych 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt tymianku 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt jałowca 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt czosnku 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt pieprzu czarnego 0,03% 0,07% 0,06% 

ekstrakt czerwonej papryki 0,03% 0,07% 0,06% 

*A- kiełbasy drobnorozdrobione (pełny udział frakcji rozdrobnionej o wymiarach cząstek 0,01≤ 
Ø≤2,00mm); **B - kiełbasy średniorozdrobione (pełny udział frakcji rozdrobnionej o wymiarach 
cząstek 5≤ Ø ≤20mm); ***C - kiełbasy gruborozdrobione (pełny udział frakcji rozdrobnionej 
o  wymiarach cząstek 25≤ Ø ≤45mm); 

 

Podsumowując omawiane wyniki zaprezentowane w publikacji oraz patencie (I.B.4.; 

I.B.1.; I.B.2.; I.B.7.) stanowiące pierwszą część osiągnięcia naukowego można stwierdzić, iż skład 

mięsa oraz skład wyrobów mięsnych wpływa istotnie na jakość wyrobów gotowych. Prowadzone 

było działanie dostosowujące mięso i wyroby mięsne do potrzeb konsumentów oczekujących 

produktów funkcjonalnych. Za nadrzędny cel obrano potrzebę wytworzenia produktów mięsnych 

maksymalnie pokrywających niedobory w zakresie pełnowartościowego białka, witamin, 

składników mineralnych i bioaktywnych. W sposób szczególny ważne było, aby z odpowiednio 

przygotowanych surowców wytwarzane były produkty o wysokiej wartości odżywczej, 
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prozdrowotnej, obniżonej zawartości tłuszczu, kaloryczności, o zredukowanym udziale substancji 

dodatkowych.  

2.3.3.2. Wpływ systemów pakowania i przechowywania na jakość wyrobów gotowych 

Odpowiedni dobór systemu pakowania wpływa na jakość mięsa i wyrobów mięsnych 

równie istotnie co skład surowca czy produktu gotowego. W omawianym osiągnięciu naukowym 

skupiono się zatem na określeniu zróżnicowanego sposobu przechowywania mięsa czerwonego 

i wyrobów z niego pozyskanych, uwzględniającego takie aspekty jak: metoda pakowania (artykuł 

I.B.5.; I.B.6.; I.B.4.), proporcja objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu 

w  opakowaniu (artykuł I.B.3.), czy rodzaj zastosowanego materiału opakowaniowego 

(artykuł I.B.8.). 

Postanowiłem zatem wraz z zespołem okres lic  najpierw wpływ metody pakowania 

na jakos c  przechowywanego w warunkach chłodniczych mięsa czerwonego (artykuł I.B.5.). 

Materiałem badawczym była mięso wołowe (m. Longissimus Lumborum) pochodzące 

od mieszan co w ras Holsztyn sko-Fryzyjskiej (HF) i Limousine, kto re zapakowano za pomocą 

modyfikowanej atmosfery (MAP: 80%O2, 20%CO2), pro z niowo z efektem skin (VSP) oraz 

za pomocą technologii stanowiącej kombinacje wyz ej wymienionych metod, wykorzystując 

wewnątrz dodatkowo folię częs ciowo przepuszczalną względem tlenu (VSP-MAP). Pro by 

przechowywano następnie 12 dni w temperaturze 2°C. W dniu zapakowania oraz w 4, 8 oraz 12 

dniu przechowywania oznaczono parametry barwy, procentowy udział barwniko w hemowych, 

zawartos c  substancji reagujących z  kwasem tiobarbiturowym, wyciek przechowalniczy 

i termiczny, teksturę, oraz zawartos c  ogo lnej liczby drobnoustrojo w w przechowywanych 

rostbefach. Analizę statystyczną uzyskanych wyniko w wykonałem za pomocą analizy wariancji. 

Najmniejsze istotne ro z nice zostały wyznaczone za pomocą testu Tukey'a, na poziomie istotnos ci 

α=0,05, zas  wspo łczynniki korelacji między zmiennymi okres lono z wykorzystaniem procedury 

korelacji Pearsona. 

Zastosowane w artykule I.B.5. technologie pakowania wpłynęły znacząco na większos c  

badanych parametro w, przy czym największe ro z nicowanie zaobserwowano w przypadku 

parametro w barwy mięsa oraz w stopni utlenienia tłuszczu s ro dmięs niowego, co było 

bezpos rednio związane z ro z ną zawartos cią tlenu w atmosferze otaczającej produkt. Mięso 

przechowywane w MAP oraz VSP-MAP charakteryzowało się statystycznie istotnie (P<0,01) 

wyz szymi wartos ciami parametru L* nie tylko w odniesieniu do wartos ci początkowych, ale 

ro wniez  do wartos ci tego parametru mierzonych w mięsie przechowywanym w VSP. 

Zaobserwowano ro wniez  wpływ omawianych systemo w na pozostałe parametry barwy 

(Tabela 5). 
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Tabela 5. Parametry barwy (s rednia ± SEM) mięs ni m. longissimus lumborum (artykuł I.B.5.). 

parametr metoda 

pakowania 

czas przechowywania (dni) 

D0 D4 D8 D12 

L* [-] VSP 37,8 ± 0,31 38,1 ± 0,45B1 37,6 ± 0,43B 36,2 ± 0,75B 

MAP 37,8 ± 0,31b 41,0 ± 0,49aA 41,2 ± 0,46aA 41,2 ± 0,59aA 

VSP-MAP 37,8 ± 0,31b 40,8 ± 0,45aA 41,1 ± 0,48aA 40,6 ± 0,55aA 

a* [-] VSP 19,3 ± 0,55a 17,2 ± 0,21bB 16,3 ± 0,31bB 17,6 ± 0,38abB 

MAP 19,3 ± 0,55b 22,8 ± 0,36aA 20,5 ± 0,29bA 20,5 ± 0,42bA 

VSP-MAP 19,3 ± 0,55b 22,2 ± 0,51aA 20,3 ± 0,41abA 20,1 ± 0,49bA 

b* [-] VSP 7,3 ± 0,34a 3,4 ± 0,19bB 2,8 ± 0,09bB 3,6 ± 0,17bB 

MAP 7,3 ± 0,34c 11,5 ± 0,17aA 10,4 ± 0,12bA 10,5 ± 0,13baA 

VSP-MAP 7,3 ± 0,34c 11,4 ± 0,20aA 10,5 ± 0,15baA 10,4 ± 0,15bA 

1 a,b,c – s rednie wartos ci, kto re zostały oznaczone małymi literami w wierszach ro z nią ̨ się̨ 
statystycznie istotnie przy P ≤0,05; A,B,C,D – s rednie wartos ci, kto re zostały oznaczone duz ymi 
literami w kolumnach ro z nią ̨się̨ statystycznie istotnie przy P ≤0,05; 
 

Zaobserwowane obniz enie wartos ci parametru a* w mięsie przechowywanym 

w modyfikowanej atmosferze (MAP) wiązało się z przemianą oksymioglobiny do metmioglobiny 

(Murphy i wsp., 2013). Najwyz szą zawartos cią oksymioglobiny oraz najniz szą zawartos cią 

metmioglobiny w trakcie przechowywania charakteryzowały się pro bki zapakowane pro z niowo 

(Rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Wpływ systemu pakowania na procentowe zawartos ci (s rednia ± SEM) 

okymioglobiny i metmioglobiny w przechowywanym mięsie wołowym (artykuł I.B.5.). 
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Wysokie stęz enie tlenu w mieszaninie gazowej wpłynęło ro wniez  na uzyskanie 

najwyz szych wartos ci wskaz nika TBARS w pro bkach przechowywanych w MAP (Cruzen i wsp., 

2015). Stopien  utlenienia tłuszczu s ro dmięs niowego w przypadku pro bek przechowywanych 

w systemach VSP-MAP oraz VS nie ro z nił się istotnie w trakcie całego okresu przechowywania 

(P≥0,05). Wysokie wartos ci wspo łczynniko w korelacji pomiędzy zawartos cią okymioglobiny, 

a  wartos cią TBARS (R2=-0,73), jak ro wniez  pomiędzy zawartos cią metmioglobiny a wartos cią 

TBARS  (R2=0,73) s wiadczą, iz  konwersja oksymioglobiny do metmioglobiny inicjowana mogła byc  

oddziaływaniem produkto w utlenienia tłuszczo w (Faustman i wsp., 2010).  

Na podstawie analizy parametro w barwy, udziału barwniko w hemowych oraz wartos ci 

wskaz nika TBARS moz na stwierdzic , iz  najkorzystniejszym systemem z punktu widzenia jakos ci 

mięsa jest VSP-MAP. Technologia ta umoz liwiła za sprawą zastosowania po łprzepuszczalnej 

względem tlenu folii ograniczenie stopnia utlenienia tłuszczu przy jednoczesnym zachowaniu 

atrakcyjnej barwy mięsa. 

Ze względu na opublikowane wyniki w artykule I.B.5. wnioskowac  moz na, 

iz   ograniczenie ekspozycji na tlen w przypadku czerwonego mięsa zapakowanego 

w  modyfikowanej atmosferze mogłoby korzystnie wpłynąc  na jego parametry jakos ciowe, w tym 

na jego trwałos c . Celem badan  opublikowanych wyniko w badan  w artykule I.B.6. było zatem 

okres lenie wpływu modyfikowanej atmosfery o  ro z nej zawartos ci tlenu (MAP1: 50%O2, 20%CO2, 

30%N2; MAP2: 65%O2, 20%CO2, 15%N2; MAP3: 80%O2, 20%CO2) na parametry barwy, 

procentowy udział barwniko w hemowych, zawartos c  substancji reagujących z kwasem 

tiobarbiturowym, wyciek przechowalniczy i  termiczny, teksturę, oraz zawartos c  ogo lnej liczby 

drobnoustrojo w mięs ni o wysokiej (m.  Longissimus Lumborum) oraz s redniej (m. Gluteus Medius) 

stabilnos ci barwy. Dodatkowo okres lono procentowy skład mieszaniny gazowej w trakcie 

przechowywania. Analizy przeprowadzono w dniu zapakowania oraz w 4, 8 oraz 12 dniu 

przechowywania. Wyniki opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji. Najmniejsze 

istotne ro z nice zostały wyznaczone za pomocą testu Tukey'a, na poziomie istotnos ci α=0,05, zas  

wspo łczynniki korelacji między zmiennymi okres lono z wykorzystaniem procedury korelacji 

Pearsona. 

Na podstawie uzyskanych wyniko w (artykuł I.B.6.) zaobserwowano, analogicznie jak 

w  artykule I.B.5., wzrost wartos ci parametru L* w obu przechowywanych mięs niach. Nie mniej 

jednak w większym stopniu niz  zastosowane stęz enia tlenu na jasnos c  jak i na pozostałe 

parametry barwy mięs ni (a*,b*) miał wpływ ich rodzaj (Tabela 6).  
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Tabela 6. Parametry barwy (s rednia ± SEM) mięs ni m. Longissimus Lumborum i m. Gluteus Medius. 

(artykuł I.B.6.) 

dzień  MAP 

m. Longissimus Lumborum m. Gluteus Medius 

L* a* b* L* a* b* 

D0 - 37,3±1,4a1 17,8±1,7ab 2,9±1,4a 40,7±1,4a 20,1±1,8abcd 4,4±0,7a 

D4 MAP1 41,2±1,9b 21,6±2,0c 10,1±0,9b 42,0±1,3ab 25,6±1,0e 12,1±0,7c 

MAP2 40,5±2,0b 21,5±1,8c 9,8±0,8b 41,8±1,2ab 24,6±1,6de 11,9±1,1bc 

MAP3 40,6±1,6b 21,8±1,7c 9,9±0,7b 41,9±1,8ab 24,5±1,9de 11,8±1,2bc 

D8 MAP1 41,7±2,4b 19,2±2,4bc 9,4±1,2b 42,5±1,2abc 21,0±1,4abcde 10,9±0,6bc 

MAP2 41,9±2,1b 19,4±2,0bc 9,5±0,9b 43,0±1,2abc 21,8±0,9bcde 11,7±0,7bc 

MAP3 41,5±1,4b 19,3±1,8bc 9,3±0,8b 43,4±1,4bc 21,9±1,7cde 11,6±0,4bc 

D12 MAP1 42,6±2,0b 15,9±1,7a 8,6±0,8b 44,1±1,0bc 16,5±2,0a 10,7±0,9b 

MAP2 42,1±2,1b 16,9±1,4ab 8,7±0,7b 44,4±1,5c 17,0±2,3abc 11,0±0,6bc 

MAP3 42,2±1,5b 17,1±1,4ab 8,9±0,5b 43,7±1,4bc 16,9±2,9ab 11,1±0,9bc 

1 a,b,c – średnie wartości, które zostały oznaczone małymi literami w kolumnach różnią się 
statystycznie istotnie przy P ≤0,05;  
 

Analizując procentowy udział barwniko w hemowych, w obu przechowywanych mięs niach 

odnotowano istotny wzrost (P<0,05) udziału w nich metmioglobiny, przy jednoczesnym obniz eniu 

procentowego udziału oksymioglobiny, bez względu na to czy mięso było zapakowane w 

atmosferze MAP1, MAP2 czy MAP3.  

Jak moz na było zakładac  z zaprezentowanych wyniko w w artykule I.B.5., stopien  

utlenienia tłuszczu s ro dmięs niowego w obu analizowanych mięs niach wzrastał wraz z czasem 

przechowywania na skutek tlenu zawartego w zastosowanych do pakowania atmosferach 

(Rysunek 3).  
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Rysunek 3. Wpływ modyfikowanej atmosfery o ro z nym stęz eniu tlenu na poziom utlenienia 

tłuszczu w badanych mięs niach (artykuł I.B.5.). 

W przypadku mięs ni o wysokiej stabilnos ci barwy (m. Longissimus Lumborum) w ostatnim 

dniu przechowywania wzrost wartos ci TBARS był najmniej intensywny dla pro b zapakowanych 

w  MAP1, a najbardziej dla pro b zapakowanych w MAP3. Niz sze stęz enie tlenu w atmosferze 

otaczającej produkt ograniczyło w tym przypadku procesy oksydacyjne, a tym samym wpłynęło 

na jakos c  gotowego produktu. Potwierdzają to ro wniez  badania Zakrys i wsp., (2008). Z kolei 

w  przypadku wartos ci TBARS mięs ni o s redniej stabilnos ci barwy (m. Gluteus Medius) nie 

zaobserwowano statystycznie istotnych ro z nic w poziomie utlenienia tłuszczu w zalez nos ci 

od  stęz enia tlenu w mieszaninie gazowej.  

Podsumowując wyniki zaprezentowane w artykule I.B.6., ze względu na brak ro z nic 

w  parametrach barwy pomiędzy pro bkami przechowywanymi w MAP1, MAP2 oraz MAP3 oraz ze 

względu na zredukowany stopien  utlenienia tłuszczu s ro dmięs niowego w ostatnim dniu 

przechowywania dla m. Longissimus Lumborum zaleca się stosowanie atmosfery zawierającej 

50%O2, 20%CO2 oraz 30%N2.  

W związku z tym, iż w kształtowaniu jakości przechowywanego produktu nie bez 

znaczenia jest jego skład, materiał do badań oraz metodyki wymienione w artykuł I.B.4. (opisane 

w celu szczegółowy 2.3.3.1.) posłużyły również do określenia wpływu metody pakowania na 

jakość mięsa wołowego pochodzącego ze zwierząt, którym podawano z paszą wit. D3 według 

schematu opisanego w Tabeli 1. W tym celu analizowane mięśnie zostały zapakowane w dwa 

warianty zmodyfikowanej atmosfery zawierającej odpowiednio 80%O2 i 20%CO2 (MAP1) oraz 

60%O2 i  40% CO2 (MAP2), a także w technologii skin-pack (VSP). Próby przechowywano 

następnie w  warunkach chłodniczych przez okres 14 dni. 

Zaobserwowano, że we wszystkich grupach doświadczalnych zarówno atmosfera MAP1 

jak i  MAP2 wpłynęły statystycznie istotnie (P<0,05) na wzrost wartości parametru 

L* przechowywanej wołowiny (L*,a*,b*). Mięśnie przechowywane w technologii VSP 
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charakteryzowały się natomiast jasnością porównywalną lub mniejszą niż w dniu zapakowania, 

bez względu na to z jakiej grupy pochodziły. Nie mniej jednak, na podstawie uzyskanych wyników 

można wnioskować, iż zmodyfikowana atmosfera o odpowiedniej koncentracji gazów (MAP1) 

w  połączeniu z odpowiednią dawką witaminy D3 (10 M IU) wpływa na obniżenie wartości 

parametr L* w przechowywanej wołowinie, czego wcześniej nie wykazali w swoich badaniach 

Montgomery i wsp., (2002) czy Reiling i Johnson (2003). Co istotne, w badaniach własnych 

wykazano, iż jedynie dziesiątego dnia technologia pakowania próżniowego VSP wpłynęła 

statystycznie istotnie na uzyskanie niższych wartości parametru a* we wszystkich badanych 

mięśniach oraz na wszystkich poziomach suplementacji wit. D3 w porównaniu do  MAP1 i MAP2. 

Analizując kruchość mięśni wołowych potwierdzono, iż wszystkie analizowane metody 

pakowania wpłynęły statystycznie istotnie (P<0,05) na poprawę omawianego parametru 

po  10  oraz 14 dniach przechowywania. Dodatkowo wykazano, że, z punktu widzenia kruchości 

korzystnie jest przechowywać wołowinę poprzez przez okres 14 dni zapakowaną próżniowo 

(VSP) lub przez okres 10 dni zapakowaną w atmosferze zawierającej 60%O2 i 40%CO2, przy czym 

mięso powinno pochodzić wtedy ze zwierząt, którym podawano z paszą wit. D3 w ilości 10  MU. 

Przy wyższym stężeniu tlenu w atmosferze otaczającej zapakowaną wołowinę następuje bowiem 

wzrost twardości wołowiny na skutek zachodzących procesów utleniania białek miofibrylarnych 

i enzymatycznych (Clausen i wsp., 2009; Lagerstedt i wsp., 2011). 

Podsumowując wyniki badań przedstawione w artykule I.B.4., producenci chcąc 

zagwarantować konsumentom kruchą wołowinę, prócz zastosowania mięsa pochodzącego 

ze  zwierząt, którym podawano z paszą odpowiednią dawkę wit. D3  mogą zastosować technologię 

VSP lub MAP2 pod warunkiem wskazania odpowiedniego terminu przechowywania. 

Z danych literaturowych wynika, że w największym stopniu określono jak dotąd wpływ 

składu mieszaniny gazowej na jakość przechowywanego w modyfikowanej atmosferze mięsa oraz 

wyrobów z niego pozyskanych (Lund i wsp., 2007; Lukic i wsp., 2015) przedstawione wyniki w  

artykule I.B.4., artykule I.B.5 oraz artykule I.B.6.). Jednak, nie tylko skład atmosfery, ale także 

proporcja objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu w  opakowaniu może wpływać na 

wybrane wyróżniki jakościowe oraz termin przydatności do  spożycia zapakowanych produktów. 

Wpływ ten nie jest jednak jednoznaczny. Dodatkowo wydawałoby się, że dzięki zwiększeniu 

stopnia wypełnienia opakowania produktem obniżone zostaną koszty związane z zakupem 

opakowania czy transportem. W pracy I.B.3. określono zatem zmiany w parametrach fizycznych, 

chemicznych oraz mikrobiologicznych mięsa wieprzowego wskutek zastosowania trzech 

proporcji objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu w opakowaniu. Mięso wieprzowe 

(m. Longissimus Dorsi) zapakowano w modyfikowaną atmosferę zawierającą 80% tlenu oraz 20% 

dwutlenku węgla. Proporcja objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu wewnątrz 
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zastosowanych opakowań (PP/EVOH/PP) wynosiła odpowiednio: 1:3, 1:1 oraz 3:1.  W dniu 

zapakowania oraz w 8, 10 i 12 dniu przechowywania wykonano pomiary składu gazów wewnątrz 

opakowań z przechowanym mięsem, analizy właściwości fizykochemicznych mięsa (pH, 

składowe barwy, siła cięcia, wyciek przechowalniczy oraz termiczny, profil kwasów 

tłuszczowych) oraz analizy mikrobiologiczne wybranych grup drobnoustrojów (Salmonella, E. 

coli, Enterobacteriaceae, ogólna liczba drobnoustrojów, Pseudomonas spp., liczba bakterii 

mezofilnych fermentacji mlekowej, ogólna liczba drobnoustrojów psychrotrofowych, liczba 

drożdży i pleśni). Wartości średnie uzyskanych wyników porównano za pomocą dwuczynnikowej 

analizy wariancji. Za pomocą Tukey’a zbadano natomiast istotność różnic pomiędzy badanymi 

parametrami przy poziomie istotności α=0,05. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż nadmiar mięsa w opakowaniach 

w  których zastosowano modyfikowaną atmosferę z wysokim stężeniem tlenu przyczynił się 

do  szybszego wzrostu mikroorganizmów. Było to związane z niewystarczającą w stosunku 

do  produktu ilością dwutlenku węgla gwarantującą jego stabilność mikrobiologiczną. CO2 działa 

bowiem hamująco na wzrost większości bakterii tlenowych i pleśni (Bingol i Ergun, 2011). 

Z  drugiej strony, niewystarczająca objętość produktu w stosunku do objętości przestrzeni 

gazowej w opakowaniu doprowadziła do niekorzystnych zmian parametrów barwy mięsa 

wieprzowego. Zaobserwowano, że w ostatnim dniu analizy mięso przechowywane przy 

największej proporcji objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu (3:1) 

charakteryzowało się jaśniejszą barwą oraz większą bezwzględną różnicą barw (ΔE) 

w  porównaniu do pozostałych prób (Tabela 7). Zmiany te związane były zapewne z silniejszym 

oddziaływaniem wolnych rodników tlenowych, które doprowadziły w większym stopniu 

do  utleniania grup hemowych w barwnikach mięsa (Insani i wsp., 2000). 
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Tabela 7. Parametry barwy mięsa wieprzowego przechowywanego przy różnej proporcji 

objętości przestrzeni gazowej do objętości produktu w opakowaniu (artykuł I.B.3.). 

PARAMETRY 

BARWY 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA (DNI) 

0  8  10  12 

PROPORCJA OBJĘTOŚCI PRZESTRZENI GAZOWEJ DO OBJĘTOŚCI PRODUKTU W 

OPAKOWANIU 

-  3:1 1:1 1:3  3:1 1:1 1:3  3:1 1:1 1:3 

L* [-] 52,92d  60,24b 54,95c 53,56c  61,02ab 56,91c 54,03c  62,01a 58,49b 55,85c 

a* [-] 8,81a  6,96ab 7,39ab 7,24ab  6,34b 6,53b 6,72ab  5,68b 6,20b 6,52b 

b* [-] 6,41ab  6,87ab 6,23b 6,03b  7,07ab 6,32b 5,95b  7,48a 6,88ab 6,97ab 

C [-] 10,90a  9,80ab 9,67ab 9,43ab  9,51ab 9,09b 8,98b  9,41a 9,27ab 9,54ab 

ΔE [-] -  7,67a 2,97d 2,17d  7,77a 5,32b 4,61b  8,96a 5,67b 3,77c 

1a,b,c – s rednie wartos ci, kto re zostały oznaczone małymi literami w wierszach ro z nią ̨ się̨ 
statystycznie istotnie przy P ≤0,05; 
 

Próby o najmniejszym stopniu wypełnienia opakowania produktem odznaczały się także 

największymi wartościami siły cięcia w przypadku mięsa poddanego obróbce termicznej. 

W  związku z powyższym, ze względu na zachowanie w największym stopniu dobrych 

parametrów jakościowych mięsa po 12 dniach przechowywania w atmosferze modyfikowanej 

o  wysokim stężeniu tlenu, zaleca się proporcje objętości przestrzeni gazowej do objętości 

produktu w opakowaniu równą 1:1. Wyniki artykułu I.B.3. mogą być wdrożone wprost 

do  praktyki produkcyjnej, gdyż czerwone mięso pakowane jest obecnie najczęściej w  atmosferze 

zawierającej od 75% do 80% O2 oraz od 20% do 25% CO2 (Resconi i wsp., 2009). Osiągnięcie to 

świadczy, o  wysokiej aplikacyjności powyższej pracy w praktyce produkcyjnej. 

Kluczowym aspektem pakowania mięsa i wyrobów z niego pozyskanych 

w  zmodyfikowanej atmosferze gazowej wydaje się również dobór opakowania umożliwiającego 

ograniczenie oddziaływania czynników zewnętrznych oraz szybkości zmian poszczególnych 

składników zapakowanego produktu. Materiały opakowaniowe zdolne do ograniczania wielkości 

przepuszczalności par i gazów wydają się być obiecującym rozwiązaniem, gwarantującym jakość 

przechowywanych produktów oraz wydłużenie ich przydatności do  spożycia. W związku 

z  powyższym uznałem za konieczne przeprowadzenie badań dotyczących wpływu zastosowania 

barierowej folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery na jakość wieprzowych mięs 

kulinarnych o podwyższonej wartości odżywczej (patent I.B.8.). Innowacja w patencie I.B.8. 

polegała na tym, iż pakowane produkty charakteryzowały się podwyższoną wartością odżywczą 

(podwyższona zawartość selenu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżona 

zawartość tłuszczu, obniżona kaloryczność, obniżona zawartość soli, bez polifosforanów, 
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obniżona alergenność), a tym samym ze względu na ich ograniczone właściwości inhibicyjne, w 

większym stopniu narażone były na negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych. W 

wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż opracowane produkty o podwyższonej 

wartości odżywczej, przechowywane w opakowaniach barierowych charakteryzowały się 

mniejszymi wyciekami soku mięsnego. Dodatkowo mimo, iż czas przechowywania wpłynął na 

wzrost liczby drobnoustrojów w  analizowanych mięsach kulinarnych, to w opakowaniach 

wykonanych z folii trójwarstwowej (polipropylen/kopolimer etylenu i alkoholu 

winylowego/polipropylen) wzrost ten był mniej intensywny w odniesieniu do  poszczególnych 

mikroorganizmów. Nie mniej jednak nadmierne zmniejszanie przepuszczalności opakowań 

mogło spowodować niekorzystne zmiany w barwie mięsa przechowywanego w atmosferze 

modyfikowanej o wysokim stężeniu tlenu (Marcinkowska-Lesiak i wsp., 2017). W celu 

zachowania pożądanych parametrów barwy do  pakowania prozdrowotnych wyrobów 

wieprzowych zastosowano zatem opakowania na  bazie foli trójwarstwowych z wewnętrzną i 

zewnętrzną warstwą z polipropylenu (PP) oraz ze środkową warstwą kopolimeru etylenu i 

alkoholu winylowego (EVOH) o przepuszczalności tlenu od  0,03696 cm3/opakowanie/24 godz. 

do 0,00616 cm3/opakowanie/24 godz. i o grubości warstwy EVOH zawierającej się w zakresie od 

18 µm do 30 µm. Rozwiązanie to ma zastosowanie w przypadku pakowania produktów w 

atmosferze gazów o składzie od 20% do 40% CO2 oraz od  60% do 80% O2. Opracowany skład 

surowcowy mięs kulinarnych o podwyższonej wartości odżywczej podano w Tabeli 8.  

Podsumowując analizowane wyniki zawarte w publikacjach (I.B.5.; I.B.6.; I.B.4.; I.B.3.) 

oraz patencie (I.B.8.) stanowiące drugą część osiągnięcia naukowego można stwierdzić, 

iż  również metoda pakowania (artykuł I.B.5.; artykuł I.B.6.; artykuł I.B.4.), proporcja objętości 

przestrzeni gazowej do objętości produktu w opakowaniu (artykuł I.B.3.), czy rodzaj 

zastosowanego materiału opakowaniowego (patent I.B.8.) wpływa istotnie na jakość wyrobu 

gotowego. Istnieje zatem konieczność modyfikacji wyżej wymienionych czynników, tak 

by  wytwarzać produkty o  wysokiej, powtarzalnej jakości, zawierających składniki bioaktywne, 

w tym również o  ograniczonej zawartości tłuszczu i ograniczonej wartości energetycznej. 
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Tabela 8. Opracowany skład surowcowy mięs kulinarnych o podwyższonej wartości 
odżywczej (patent I.B.8.). 
SKŁADNIKI MIĘSO KULINARNE 

P
E

K
L

O
W

A
N

Y
 

SU
R
O
W
IE
C
 M

IĘ
SN

Y
 

 
elementy mięs wieprzowych o wodochłonności 4–

5%, jasności barwy (L*) 43–56 (składowa barwy 

zmierzona w systemie L*a*b*), pH 5,6, 2,0–3,0% 

zawartości tłuszczu śródmięśniowego, przy 

zawartości selenu w ilości 40 µg Se/100 g mięsa, 

oraz przy stosunku kwasów tłuszczowych omega 6 

do omega 3 w zakresie 4:1. 

100% 

SU
R
O
W
C
E
 U
Z
U
P
E
Ł
N
IA
JĄ
C
E

 

woda/lód 6% 

sól 1,4% 

białka kolagenowe 0,5% 

sproszkowane algi morskie 0,5% 

ekstrakt bazylii 0,08% 

ekstrakt kolendry 0,08% 

ekstrakt rozmarynu 0,08% 

ekstrakt oregano 0,08% 

ekstrakt liści laurowych 0,08% 

ekstrakt tymianku 0,08% 

 

2.3.4. Podsumowanie 

Opisane wyniki w pełni korespondują z celem głównym osiągnięcia jakim było 

„Studium zależności składu mięsa i wyrobów z niego pozyskanych oraz warunków 

pakowania i  przechowywania, na jakość wyrobów gotowych”. 

Przedstawiony w osiągnięciu cykl publikacji i patentów pozwolił na pogłębienie 

wiedzy z  zakresu czynników wpływających na jakość mięsa i wyrobów z niego 

pozyskanych, ale także charakteryzował się wysokim stopniem aplikacyjności. Wśród 

priorytetów strategicznych w  sektorze mięsnym wymienić należy bowiem m.in. poprawę 

jakości wytwarzanych wyrobów, wydłużenie ich terminu przydatności do spożycia, wzrost 

konkurencyjności, poszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów, a także przy 

obecnej rentowności obniżenie kosztów produkcji. Na podstawie wyników osiągnięcia 

naukowego można stwierdzić, iż jest to możliwe m.in. poprzez modyfikacje składu 

surowców mięsnych, reformulacje składu wyrobów mięsnych obecnych na rynku 

(zastosowanie składników prozdrowotnych, obniżenie zawartości tłuszczu, soli i substancji 

dodatkowych) czy też poprzez zastosowanie odpowiednich systemów pakowania (w tym 

dobór odpowiedniej do danego  wyrobu metody pakowania, proporcji objętości przestrzeni 
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gazowej do objętości produktu w opakowaniu, czy też rodzaju zastosowanego materiału 

opakowaniowego). 

Rezultatem osiągnięcia naukowego jest zaoferowanie sektorowi mięsnemu 

przykładowych gotowych rozwiązań: wysokiej jakości mięs i wyrobów mięsnych, w tym 

coraz bardziej popularnych produktów prozdrowotnych, zapakowanych w odpowiednio 

dobrane systemy pakowania. Wdrożenie uzyskanych wyników uważam, że pozwoli na 

zminimalizowanie kosztów związanych ze zwrotami nie wprowadzonych do obrotu 

wyrobów, a także lepsze postrzeganie i wyższe zaufanie konsumentów do tak 

wytworzonych i zapakowanych produktów.  
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3. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

W latach 1988-1993 byłem studentem kierunku mechanizacji rolnictwa 

na  Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w  Warszawie. Ten etap mojej edukacji zakończyłem pracą magisterską pt.: „Określenie 

grubości cienkiej warstwy w  zależności od prędkości przepływu powietrza suszącego”, 

której promotorem była dr  inż.  Małgorzata Jaros. Pracę zawodową rozpocząłem od lutego 

1994 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Techniki i Technologii Gastronomicznej 

Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. W roku 2003 uzyskałem stopień 

Doktora Nauk Rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej na Wydziale Inżynierii Produkcji. 

Praca doktorska pt. „Analiza procesu wytwarzania produktów dwurodnych przy użyciu 

automatu formującego”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Neryng. Praca została 

oceniona jako bardzo dobra i wyróżniona przez obu recenzentów, jak i Radę Wydziału za 

jej wysoką wartość aplikacyjną. 

Od września 2004 roku objąłem stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o  Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji. Początkowo pracę realizowałem w Katedrze Techniki i Technologii 

Gastronomicznej, a od stycznia 2010 ze względu na zmiany w Katedrze Żywności 

Funkcjonalnej i  Towaroznawstwa. Zdobyte przeze mnie doświadczenie i wkład pracy 

zaowocowały udziałem w  3 projektach prowadzonych we współpracy z niemiecką firmą 

Teka Küppersbusch Großküchentechnik (lata 2005- 2007). Celem projektów było 

wskazanie wytycznych do  zaprojektowania pieca konwekcyjno - parowego, tak aby 

uzyskać produkty o wysokiej jakości, jak również opracować specjalistyczny program 

obróbki termicznej dla grup produktów powszechnie używanych na polskim rynku. 

Od  stycznia 2010 roku pełniłem funkcję ewaluatora Projektu w SGGW pt. „BIOŻYWNOŚĆ – 

innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” realizowanym przez 

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt 

PAN oraz partnerów naukowych i przemysłowych w latach 2009 – 2015. Projekt był 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w  Działaniu 1.1 

„Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 

„Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”. 

W lipcu 2011 roku zostałem Kierownikiem Zadania 4 Projektu pt. Optymalizacja 

produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody" (ProOptiBeef) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych 
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technologii, Działanie 1.3. Prace realizowane były wówczas w Samodzielnym Zakładzie 

Techniki z Żywieniu.  

W trakcie mojej pracy na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji brałem 

również udział w Projekcie pt. „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania 

prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. Po 

zmianach restrukturyzacyjnych, od stycznia 2013 do chwili obecnej zatrudniony jestem na 

stanowisku adiunkta w Katedrze Techniki Projektowania Żywności, w której od marca 2016 

jestem kierownikiem Zakładu Badań i Projektowania Żywności.  

Wśród moich zainteresowań naukowych można wyszczególnić następujące tematy 

badawcze (numeracja publikacji zgodnie z pkt. II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład 

osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki 

dokonań naukowych zgodnie z  załącznikiem 3): 

 

Grupa tematyczna 1. Analiza kształtowania kruchości mięsa wołowego w zależności 

od  stopnia degradacji białek. Artykuły: II.A.13., II.A.5., II.A.4., II.A.10., II.A.15., II.A.6. – 

Numeracja zgodna z załącznikiem 3. 

Grupa tematyczna 2. Nieinwazyjne metody przedłużania trwałości przechowalniczej. 

Artykuły: II.A.8., II.A.7., II.A.2. . – Numeracja zgodna z załącznikiem 3. 

Grupa tematyczna 3. Wpływ metod pakowania na jakość półproduktów i produktów 

spożywczych. Artykuły: II.A.18. II.A.11. II.A.13. . – Numeracja zgodna z załącznikiem 3. 

Grupa tematyczna 4. Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i teksturę produktów 

spożywczych. 

Artykuły: II.A.23., II.A.17., II.A.22., II.A.12., II.A.9., II.A.14., II.A.21. Numeracja zgodna 

z  załącznikiem 3. 

Grupa tematyczna 5. Wpływ substancji bioaktywnych na właściwosci prozdrowotne 

żywności. 

Artykuły: II.A.3., II.A.20., II.A.19., II.A.1. – Numeracja zgodna z załącznikiem 3. 

Omówienie prac w grupach tematycznych 

3.1 Grupa tematyczna 1 Analiza kształtowania kruchości mięsa wołowego 

w zależności od stopnia degradacji białek 

Jednym z głównych celów badawczych jest poprawa jakości uzyskiwanego surowca 

rzeźnego, dostosowana do wymogów współczesnego odbiorcy. Związane jest 

to  z  rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i przetwórców, którzy poszukują mięsa 
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o  bardzo wysokiej jakości, charakteryzującego się odpowiednią przydatnością 

technologiczną (Lian i wsp., 2013; Marino i wsp., 2015). W związku z tym, w ostatnich latach 

wykonałem wiele badań mających na celu poprawę kruchości mięsa wołowego przy 

jednoczesnym skróceniu czasu jego dojrzewania.  

Na jakość mięsa wołowego wpływa wiele czynników, do których zalicza się cechy 

genetyczne (rasa, płeć), uwarunkowania środowiskowe (wiek, warunki utrzymania, system 

żywienia) oraz wewnątrzkomórkowe procesy biologiczne zachodzące po uboju zwierzęcia. 

W  wieloetapowym procesie konwersji mięśni w mięso w tkance mięśniowej następują 

liczne modyfikacje biochemiczne i strukturalne, które umożliwiają uzyskanie określonych 

właściwości smakowych i parametrów fizykochemicznych mięsa. Z uwagi na  przydatność 

konsumpcyjną i  technologiczną mięsa, jednym z najistotniejszych parametrów jego jakości 

jest kruchość, która uzależniona jest od struktury dwóch podstawowych składników 

białkowych mięśni - białek śródmięśniowej tkanki łącznej (gł.   kolagenu) i białek 

miofibrylarnych (Chriki i wsp., 2013; Modzelewska-Kapituła i wsp., 2015). 

Przerwanie przyżyciowej przemiany materii w wyniku uboju i wykrwawienia 

zwierzęcia prowadzi do procesu rozpadu większości substancji organicznych. Następuje 

przerwanie zaopatrzenia komórek, tkanek i w konsekwencji całych narządów w tlen i inne 

metabolicznie niezbędne związki chemiczne, a także spowolnienie przemian 

energetycznych. Zmieniają się  kierunki reakcji enzymatycznych z procesów syntezy 

na  procesy rozpadu, których przyczyną są enzymy tkankowe. Rozpoczyna się wówczas 

proces rozpadu glikogenu zawartego w mięśniach do kwasu mlekowego. Od poziomu 

glikogenu i szybkości jego rozpadu w procesie tzw. beztlenowej glikolizy uzależnione 

są  późniejsze przemiany i kształtowanie się cech jakości mięsa, co zostało opisane 

w  artykule II.A.13. Zawartość glikogenu w znaczący sposób determinuje końcowe 

pH  mięsa oraz ma wpływ na wiele jego wyróżników, tj. właściwości hydratacyjne, kruchość, 

barwę, wyciek naturalny. Z uwagi na złożoność przemian zachodzących w  tkance 

mięśniowej po uboju, przeprowadzone przeze mnie badania koncentrowały się dodatkowo 

na ustaleniu kinetyki przemian glikogenu, gdyż zmiany tego związku energetycznego 

decydują o szybkości dalszych przemian poubojowych i odgrywają rolę w  kształtowaniu 

kruchości. 

Jedną z najbardziej efektywnych metod poprawy kruchości mięsa jest poddanie 

go  procesowi dojrzewania. Podczas procesu dojrzewania zachodzą zmiany 

w  mikrostrukturze wszystkich włókien mięśniowych. Miofibryle ulegają fragmentacji 

na  mniejsze podjednostki strukturalne, złożone z różnej liczby sarkomerów. Przez wiele lat 
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naukowcy uważali, że proces dojrzewania zależy w głównej mierze od działalności 

proteolitycznych enzymów lizosomalnych należących do grupy katepsyn. Natomiast 

obecnie większą rolę podczas kruszenia mięsa podczas jego przechowywania 

(dojrzewania) przypisuje się proteolitycznemu systemowi kalpainowemu, co zostało 

dokładnie opisane w moich artykułach II.A.5 i II.A.4. System kalpainowy, w skład, który 

wchodzą μ-kalpainy, m-kalpainy oraz ich endogenny inhibitor- kalpastatyna, wymaga 

do  aktywacji obecności jonów Ca2+. Rozkład białek wielkocząsteczkowych prowadzi 

do  pojawienia się w ekstraktach tkanki mięśniowej nowych polipeptydów o niższych 

masach cząsteczkowych, które są dobrymi wskaźnikami zaawansowania pośmiertnej 

proteolizy. Wyniki mojej pracy są uzupełnieniem wiedzy na temat przemian białek 

miofibrylarnych zachodzących w  pierwszych godzinach post-mortem. Wraz z zespołem, 

opracowałem szczegółową metodykę do identyfikacji i analizy ilościowej profilu białek 

mięśniowych jaką jest elektroforeza żelowa SDS-PAGE, połączona z techniką enzymatyczną 

Western blotting. 

W trakcie dojrzewania miofibryle ulegają fragmentacji na mniejsze podjednostki 

strukturalne, złożone z różnej liczby sarkomerów. Pojawiające się na żelach 

elektroforetycznych produkty degradacji troponiny T są traktowane jako wskaźnik postępu 

procesów proteolitycznych. Podstawowym polipeptydem pojawiającym się w  wyniku 

degradacji jest składnik o masie cząsteczkowej 30 kDa, co zostało szczegółowo opisane w 

artykule II.A.10. Na podstawie przeprowadzonych badań udało mnie się uzyskać wysoką 

korelację między siłą cięcia (WBSF) a aktywnością desminy, troponiny T oraz białek o 

niższej masie cząsteczkowej tj. 45 i 30 kDa. Czas dojrzewania, rodzaj obróbki cieplnej oraz 

typ mięśnia miały istotny wpływ na właściwości fizykochemiczne i  teksturalne mięsa 

wołowego. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na dynamikę proteolizy białek okazał się 

być również genotyp zwierząt (II.A.15.). Poddając badaniom mięso pochodzące ze zwierząt 

o genotypie Belgian Blue x Holsztyno-Fryzyjska (BB x HF) i  Simental x Holsztyno- Fryzyjska 

(SM x HF) wykazałem istotnie wyższy poziom białek MHC, TMP i Tn-I w przypadku 

genotypu BB x HF. Zależność ta, prawdopodobnie wynikała z wyższej zawartości białka w 

mięsie pozyskanym ze zwierząt wykazujących efekt hipertrofii. Analiza białek mięśniowych 

w trakcie dojrzewania jest konieczna, aby zrozumieć biologiczne podstawy zmian kruchości 

mięsa i ich różnic między mięśniami. 

Wzrastające wymagania w zakresie produktów mięsnych, w tym wołowiny, 

wymuszają konieczność poszukiwania nowych, obiektywnych i przede wszystkim szybkich 

metod poprawy ich kruchości. Skutecznym rozwiązaniem okazała się suplementacja pasz 

w witaminę D3, co zostało szczegółowo opisane w artykule artykuł II.A.6. Dodatek witaminy 
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D3 do paszy w ostatnim okresie opasu bydła tj. 7-10 dni przed ubojem jest jednym z 

naturalnych i przede wszystkim niezwykle skutecznych sposobów powodujących wzrost 

aktywności jonów wapnia w tkance mięśniowej, co w konsekwencji przyczynia się do 

wzrostu aktywności wcześniej opisywanych enzymów proteolitycznych należących do 

układu kalpainowego. Witamina D3, odpowiedzialna za wzrost Ca2+, przyspiesza procesy 

biologiczne odpowiedzialne za proteolizę białek miofibrylarnych, dzięki czemu możliwe 

jest skrócenie czasu dojrzewania mięsa wołowego. W wyniku przeprowadzonych badań 

możliwa jest poprawa kruchości mięsa i skrócenie czasu jego proteolizy białek, co z kolei 

pozytywnie wpływa na jakość surowca i obniża koszty związane z utrzymaniem chłodniczej 

temperatury podczas dojrzewania. Znajomość czynników kształtujących jakość mięsa oraz 

praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w  procesie produkcji wołowiny jest niezbędne 

zarówno wśród hodowców, jak i  przetwórców mięsa. 

 

Piśmiennictwo: 
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Sciences, 26(3), 443–454. 

2. Chriki, S.; Renand, G.; Picard, B.; Micol, D.; Journaux, L.; Hocquette, J.F. Metaanalysis of  the 

relationships between beef tenderness and muscle characteristics. Livest. Sci. 2013, 155, 

424–434. DOI: 10.1016/j.livsci.2013.04.009. 

3. Modzelewska-Kapituła, M.; Kwiatkowska, A.; Jankowska, B.; Dąbrowska, E. Water 

holding capacity and collagen profile of bovine m. infraspinatus during postmortem 

ageing. Meat Sciences. 2015, 100, 209–216. DOI:10.1016/j.meatsci.2014.10.023. 

4. Marino, R., Della Malva, A., & Albenzio, M. (2015). Proteolytic changesof myofibrillar 

proteins in Podolian meat during aging: Focusing ontenderness. Journal of Animal 

Science,93 (3), 1376–1387. 

3.2. Grupa tematyczna 2 Nieinwazyjne (niedestrukcyjne) metody przedłużania 

trwałości przechowalniczej  

Trwałość owoców i warzyw jest bardzo ważną cechą i jest kształtowana przez 

szereg czynników: agrotechnicznych, klimatycznych i technologicznych. Pierwszoplanową 

rolę pełnią cechy genetyczne takie jak gatunek i odmiana. W dalszej kolejności warunki 

klimatyczne i elementy agrotechniki sadowniczej: sposób uprawy, nawadnianie, 

nawożenie, ochrona roślin, stosowanie specjalnych zabiegów poprawiających trwałość, 

termin zbioru. Wymagania konsumentów względem jakości, przydatności do spożycia 

i  trwałości przy jak najdalszym zachowaniu naturalnego stanu produktów oferowanych 
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przez rynek stale wzrastają. Równocześnie wiedza dotycząca korzystnego wpływu owoców 

i warzyw na organizm człowieka sprawia, że konsumenci są świadomi potrzeby spożywania 

ich w codziennej diecie (Oliveira i wsp., 2012). 

Owoce i warzywa wyróżniają się dużą wartością odżywczą prozdrowotną oraz 

dietetyczną, jednocześnie przy niskich wartościach energetycznych i są bogatym źródłem 

składników mineralnych, witamin oraz związków przeciwutleniających, w szczególności 

antocyjanów, kwasu askorbinowego, kwasów fenolowych i flawonoidów. Związki 

te  dezaktywują reaktywne formy tlenu i wolne rodniki, przez co ich spożywanie jest 

korzystne dla zdrowia człowieka. Obecność owoców i warzyw w diecie zwiększa ochronę 

przed: cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą tętnic, otyłością oraz innymi 

chorobami dietozależnymi, jak również wieloma rodzajami nowotworów (Nuñez-Mancilla 

i wsp., 2013). Owoce i warzywa charakteryzujące się bogatym oraz zróżnicowanym 

profilem związków bioaktywnych wykazują silne działanie przeciwzapalnie i dodatkowo 

wspomagają prawidłowe czynności serca i układu krążenia (Aaby i wsp., 2012; Mazur 

i  wsp., 2014). 

Biorąc pod uwagę sezonowość owoców i warzyw, a także krótki termin 

przydatności do spożycia spowodowany dużą zawartością wody w tkankach, istnieje 

konieczność poszukiwania nowych metod przedłużania ich trwałości przechowalniczej. 

Innowacyjną techniką przechowalnictwa żywności, w tym głównie owoców jagodowych 

jest ozonowanie, co zostało szczegółowo opisane w moich artykułach II.A.8. i II.A.7. oraz 

nowoczesny system pakowania wykorzystujący zmodyfikowaną atmosferę gazów (artykuł 

II.A.2.). W ramach tej grupy tematycznej opracowane zostały 3 artykuły na temat metod 

przedłużania trwałości przechowalniczej truskawek, malin oraz pieczarek. 

W czasie przechowywania owoców jagodowych występują straty przechowalnicze 

związane z procesami dojrzewania, warunkami przechowywania oraz ich psuciem się. 

Utrata masy truskawek i malin w trakcie przechowywania następuje głównie na skutek 

utraty wody przez parowanie i utraty rezerw węgla na skutek oddychania. Szybkość z jaką 

tracona jest woda warunkowana jest głównie gradientem ciśnienia pomiędzy tkankami 

owocu i otaczającej go atmosfery. Zastosowanie w przemyśle spożywczym gazowego ozonu 

jako czynnika przedłużającego trwałość oraz bakteriobójczego ogranicza stosowanie 

obecnie standardowych, wpływających negatywnie na środowisko naturalne, związków 

chemicznych oraz wydłuża czas wysokiej akceptowalności konsumenckiej owoców. 

Gazowy ozon działa powierzchniowo na florę bakteryjną występującą naturalnie na 

owocach jak również znacząco wpływa na ich skład chemiczny. Uzyskane przeze mnie 

wyniki wskazują na występowanie zależności między stabilnością składników 
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antyoksydacyjnych, a dawką ozonu i czasem ozonowania truskawek oraz malin. Owoce 

poddane działaniu gazowego ozonu o stężeniu od 0.3 do 2.5 ppm miały wyższą zawartość 

rozpuszczalnych substancji stałych, istotnie statystycznie wyższy poziom związków 

fenolowych oraz wykazywały większą zdolność antyoksydacyjną w porównaniu 

do owoców nieozonowanych. Zastosowanie ozonu pozwoliło zmniejszyć straty masy 

truskawek i malin nie wpływając przy tym negatywnie na ich jakość prozdrowotną. 

Przeprowadzone w skali laboratoryjnej badania pozwoliły na dobór odpowiednich 

warunków ozonowania w zależności od rodzaju owoców. W przypadku truskawek odmiany 

‘Honeoye’ najkorzystniejszym zabiegiem było ozonowanie przez 120 min i dawce ozonu 0.6 

mg/L, natomiast w przypadku malin odmiany Polka – czas 60 min i stężenie ozonu 0.9 mg/L. 

Uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne w optymalizacji systemów dystrybucji 

owoców jagodowych przeznaczonych do konsumpcji, które w sposób znaczący wpłyną na 

redukcję strat powodowanych psuciem.  

Producenci żywności ustawicznie poszukują sposobów na wydłużenie okresu 

trwałości produktów bez ingerencji w ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz bez 

dodawania substancji dodatkowych. Te kryteria idealnie spełnia również technologia MAP, 

czyli pakowanie w modyfikowanej atmosferze gazów. Stąd też, kolejnym moim badaniem w 

obrębie tej grupy badawczej było określenie wpływu składu mieszanin gazowych oraz 

rodzaju folii opakowaniowej na zmiany jakości świeżych pieczarek w  trakcie 

przechowywania chłodniczego. Zastosowanie odpowiednio dobranego składu gazów i folii 

o odpowiedniej przepuszczalności może mieć pozytywny wpływ naVparametry jakościowe 

pieczarek (barwę i jędrność), a także pozwala przedłużyć okres ich trwałości 

przechowalniczej. Zgodnie z uzyskanymi przeze mnie wynikami, najkorzystniejszy skład 

gazów to 20% O2, i 80% N2, natomiast grubość folii 44 μm.  

Podsumowując cały ten obszar tematyczny można stwierdzić, iż istnieją skuteczne 

metody przedłużania trwałości przechowalniczej owoców i warzyw, które 

w  niedestrukcyjny sposób ograniczają ubytki masy owoców i warzyw oraz pozwalają 

zachować wysoką ich jakość sensoryczną. Opisane przeze mnie kierunki badań, dzięki 

redukcji niekorzystnych zmian i strat masy, przyczynią się do rozwoju sektora przemysłu 

owocowo- warzywnego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.  
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3.3. Grupa tematyczna 3 Wpływ metod pakowania na jakość półproduktów i 

produktów spożywczych 

Opakowania do żywności stanowią jeden z czynników decydujących o jakości 

produktu wprowadzanego na rynek. Obecnie stosowanych jest wiele rozwiązań, które 

zapewniają wysoką jakość produktu przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa 

mikrobiologiczniego, zmniejszenia ubytków masy, a także chronią produkt podczas 

dystrybucji. W przypadku mięsa czerwonego, opakowanie powinno zapewniać także 

atrakcyjną barwę mięsa. Atmosfera o wysokiej zawartości tlenu, zawierająca 80% O2 i  20% 

CO2, jest wykorzystywana w przemyśle mięsnym do pakowania mięsa wołowego 

ze  względu na formowanie się oksymioglobiny co zapewnia jasnoczerwoną i stabilną barwę 

na powierzchni mięsa (O'Grady i wsp., 2000). Z drugiej jednak strony zbyt wysokie stężenie 

tlenu może negatywnie wpływać na stabilność oksydacyjną białek i lipidów (Clausen i wsp., 

2009, Kim i wsp., 2010, Lagerstedt i wsp., 2011), co może mieć niekorzystne oddziaływanie 

na jakość mięsa, ponieważ produkty powstające w trakcie procesu utleniania lipidów 

indukują degradację oksydacyjną mioglobiny (Kim i wsp., 2010). Mając powyższe na 

uwadze celowym było przeprowadzenie analiz dotyczących oceny zmienności cech 

jakościowych mięsa w zależności od wybranych parametrów pakowania (artykuły II.A.18., 

II.A.16., II.A.11.). 
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Celem podjętych przeze mnie badań była ocena cech fizycznych oraz profilu kwasów 

tłuszczowych mięsa strusiego pozyskanego od zwierząt, których pasza wzbogacana była w 

kwasy tłuszczowe n3. Próby pakowano z zastosowaniem dwóch metod (próżnia – VAC vs. 

skin-pack – SP) i przechowywano przez 14 dni w warunkach chłodniczych (artykuły 

II.A.18.). Nie  stwierdzono istotnych statystycznie różnic w  zawartości nasyconych kwasów 

tłuszczowych (SFA) w mięsie podczas całego okresu przechowywania w przypadku obu 

metod pakowania.  Obserwowano natomiast tendencję co do wyższych wartości 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) podczas przechowywania mięsa w 

opakowaniach VAC. Znaczący spadek zawartości wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) po 7 i 14 dniach przechowywania zaobserwowano w przypadku 

mięsa pakowanego próżniowo w porównaniu z mięsem świeżym, podczas gdy przy 

zastosowaniu opakowania typu skin-pack nie stwierdzono różnic w zawartości PUFA. 

Podsumowując można stwierdzić, że metoda pakowania SP  może być z powodzeniem 

wykorzystywana do pakowania mięsa strusiego.  

Podjąłem również badania w ramach tej grupy tematycznej w obszarze 

zastosowania systemu pakowania w atmosferze modyfikowanej, gdzie celem była 

optymalizacja procesu pakowania wołowiny. 

W swojej pracy badawczej (artykuł II.A.11.)podjąłem działania mające na celu 

zbadanie wpływu różnych systemów pakowania na intensywność degradacji i utleniania 

białek w odniesieniu do kruchości mięsa wołowego. Wyniki badań pozwoliły mnie 

jednoznacznie stwierdzić, iż zastosowanie wysokiego stężenie tlenu (80% O2) w systemie 

modyfikowanej atmosfery (MAP) wpłynęło na utlenianie białek, co znalazło 

odzwierciedlenie w oksydacyjnym sieciowaniu i polimeryzacji miozyny. Zwiększenie 

wartości siły cięcia w stekach pakowanych próżniowo (VSP) oraz pakowanych próżniowo, 

a następnie po 14 dniach przepakowywanych do opakowań MAP, było spowodowane 

intensyfikacją utleniania białek oraz zahamowaniem przemian proteolitycznych 

w  warunkach wysokiego stężenia tlenu. Mimo, iż system pakowania VSP + MAP 

spowodował utrzymanie jasnej, czerwonej barwy mięśni Longissimus Lumborum and Biceps 

femoris, nie pozwolił on poprawić ich kruchości. Dobór odpowiednich warunków i  czasu 

przechowywania mięsa wołowego jest istotny nie tylko z punktu widzenia akceptacji 

konsumenta, ale również przemysłu mięsnego ze względu na zróżnicowany stopień 

oksydacji białek. 

Celem kolejnego badania (artykuł II.A.16.) była analiza zmian fizykochemicznych i 

akceptacji konsumenckiej podczas 7 dniowego dojrzewania mięsa w próżni, a nastęnie 12 

dniowego przechowywania w MAP mięśni m. Infraspinatus i m. Supraspinatus. Wykazano, 
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że wymienione wyżej warunki pakowania w sposób korzystny wpływają na  stabilność 

barwy mięsa, jednak są niewystarczające dla obniżenia twardości wołowiny. Wykorzystana 

metoda pakowania może mięć zastosowanie w przypadku sprzedaży detalicznej, jednakże 

niekoniecznie znajdzie zastosowanie w gastronomii, gdzie twardość mięsa jest znacznie 

istotniejsza niż wygląd przed obróbką cieplną. 
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3.4. Grupa tematyczna 4 Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i teksturę produktów 

spożywczych 

Spójny tematycznie cykl 7 publikacji naukowych (artykuły: II.A.23, II.A.17, II.A.22, 

II.A.12, II.A.9, II.A.14, II.A.21,) z zakresu wpływu obróbki cieplnej na strukturę i  teksturę 

produktów spożywczych obejmuje analizę istotnych czynników wymiany ciepła i masy 

mających wpływ na kształtowanie cech fizykochemicznych, odżywczych, prozdrowotnych 

i sensorycznych obrobionej termicznie żywności. Obróbkę cieplną prowadziłem w 

zdefiniowanych warunkach procesu. Intensywność wymiany ciepła zależała m.in. od 

początkowej różnicy temperatury, czasu i metody obróbki (García-Segovia i wsp. 2007; 

Gâsperlin i wsp. 2001). Poziom intensyfikacji wymiany ciepła uzależniony był od 

środowiska w którym następowała obróbka oraz od składu podstawowego tj. zawartości 

wody, białek, węglowodanów i tłuszczów oraz dystrybucji i usytuowania jak również 

sposobu związania wody w strukturach komórkowych i międzykomórkowych produktów 

będących konglomeratem wielu składowych w zróżnicowanych wzajemnie relacjach 

ilościowych, które charakteryzują się zmiennymi i zróżnicowanymi właściwościami 
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wymiany ciepła i masy (Cox i Fryer, 2002; Kondjoyan i wsp. 2006). Wszystkie działania 

obróbki cieplnej prowadzone były tak, aby została zwiększona przydatność spożywcza oraz 

atrakcyjność sensoryczna jak również, aby  uzyskane były wysokie właściwości odżywcze, 

prozdrowotne oraz aby zapewnione było w pełni bezpieczeństwo spożycia 

z  mikrobiologicznego punktu widzenia jak i powstających w tych warunkach produktów 

I, II, i III etapu reakcji Millarda (Drummond i Sun, 2006; Panea i wsp., 2008). 

Szczególnej uwadze poddałem wpływ oddziaływań temperaturowych i warunków 

otoczenia środowiska w którym następuje obróbka dojrzewanych mięśni wołowych. 

W realizowanym kilku płaszczyznowym procesie badawczym istotnym dla właściwości 

fizykochemicznych obrabianej wołowiny (II.A.23), maksymalnie redukowane były starty 

masowe i wymiary geometryczne obrabianych mięśni. Kontroli poddano różne warunki 

wybranych metod obróbki (grillowanie, smażenie, pieczenie w temperaturze 180ᴼC 

i pieczenie ze stałą różnicą temperatur do osiągnięcia maksymalnie 180ᴼC), w celu zbadania 

wpływu tych metod na parametry tekstury. W szczególności analizowałem wpływu w/w 

metod obróbki termicznej na kruchość, składowe barwy oraz wysoką atrakcyjność 

sensoryczną (soczystość i smak) obrobionych termicznie mięśni (m. Longossimus 

Lumborum (LL); m. Semimembranosus (SEM); m. Semitendinosus (SET); m.  Psoas Major 

(PSM) i m. Triceps Brachii (TRI)). 

Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdziłem, że na odpowiedni poziom 

jasności i intensywności barwy czerwonej obrobionych mięśni mniej korzystnie wpływał 

proces pieczenia ze stałą różnicą temperatur podczas którego osiągano 71ᴼC wewnątrz 

obrabianego produktu. W szybkich metodach obróbki termicznej w temp. 180ᴼC, gdzie 

poziom denaturacji mioglobiny mniej korzystnie wpływał na jasność i intensywność barwy 

na przekroju z racji na skrócony czas działania temperaturowego. Z w pełni naturalnej i 

najtrwalszej pierwszorzędowej struktury białek następowało przejście pod wpływem 

działania temperatury do zmian w układzie przestrzennym. Nie występowała nadmierna 

destrukcja struktur białkowych i nie wytworzyły się złożone konglomeraty z ich udziałem.  

Intensywna wymiana ciepła na drodze przewodzenia (np. grillowanie) prowadzona 

w wyższych temperaturach powodowała istotnie niższe straty masowe produktu redukując 

utratę wody w obrobionej wołowinie, co bezpośrednio wpływało na soczystość i 

akceptowalność obrobionego mięsa. Dynamiczny proces denaturacji białek bezpośrednio 

przylegających do elementów grzewczych podczas wymiany ciepła przez przewodzenie 

skutkował wyższą kruchością mięsa jak również wyższą intensywnością barwy czerwonej 

na przekroju. Zatem na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłem, że szybka wymiana 

ciepła przez przewodzenie spowoduje niższe straty procesowe i pozwoli na uzyskanie 
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wyższej akceptowalności kruchości i soczystości oraz lepszy będzie stopień wybarwienia 

na przekroju jak również osiągnięta zostanie atrakcyjniejsza barwa zewnętrzna. 

Podsumowując uzyskane wyniki badań procesu obróbki wołowiny należy 

stwierdzić, że dobór odpowiednich metod i zakresów temperaturowych ma istotny wpływ 

na jej jakość i akceptowalność kruchości. Również ogranicza poziom strat masowych 

i zmian geometrycznych mięśni podczas obróbki. Występuje zależność poziomu strat 

masowych w relacji do wymiarów geometrycznych i do zastosowanej metody obróbki 

termicznej, temperatury i czasu jej trwania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uzyskane 

wyniki badań pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu wpływu zastosowania 

zróżnicowanych metod obróbki cieplnej na strukturę i teksturę wołowiny. 

W kolejnym etapie badań porównałem wyniki ogrzewania mikrofalowego 

w odniesieniu do obróbki konwekcyjnej mięśnia Gluteus Medius na wybrane właściwości 

fizyczne produktu końcowego oraz efektywność procesową i produktową (II.A.17). 

Stwierdziłem, że czas i temperatura odgrywają główną rolę w kształtowaniu jakości 

końcowej obrabianego mięśnia. Połączenie konwekcyjnej obróbki termicznej 

z mikrofalową istotnie skracało czas oddziaływania temperaturowego do uzyskania 

zakładanego poziomu wypieczenia mięsa. Jednak zastosowanie wysokiej intensywności 

ogrzewania mikrofalowego miała negatywny wpływ na jakość produktu końcowego. 

Obrobiona mikrofalowo wołowina po uprzednim zastosowaniu procesu pieczenia 

charakteryzowała się wysokimi wartościami siły cięcia (WBSF) i siły ściskania (TPA). 

Ta wołowina w postrzeganiu konsumentów podczas oceny została scharakteryzowana jako 

mało krucha. Natomiast zredukowanie intensywności ogrzewania mikrofalowego do 30% 

podczas pieczenia wpłynęło na poprawę kruchości i zmniejszenia skurczu w porównaniu 

do pieczenia standardowego w temperaturze 180ᴼC. 

Ponadto zaobserwowałem, że zastosowanie 30% poziomu intensywności 

ogrzewania mikrofalowego istotnie wyrównało czerwoną barwę na przekroju (za której 

intensywność odpowiada parametr a*) w porównaniu do konwencjonalnego pieczenia 

w wysokiej temperaturze 180ᴼC. Co więcej zastosowanie w całym procesie wysokiej 

temperatury obróbki termicznej istotnie wydłużyło czas działania temperaturowego jak 

również spowodowało wyższe straty masowe. Osiąga się niższą efektywność procesową 

i produktową jak również wydatnie obniża się jakość produktu końcowego. Istnieje spadek 

kruchości. Podsumowując, połączenie standardowego pieczenia konwekcyjnego z niską 

intensywnością ogrzewania mikrofalowego może być z powodzeniem stosowane w 

gastronomii ze względu na redukcję czasu trwania obróbki oraz obniżenia zużycia energii. 

Zatem w tych badaniach potwierdzona została wysoka aplikacyjność tej łączonej metody 
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obróbki termicznej do warunków praktyki produkcyjnej. Jest to ważny aspekt praktyczny 

zrealizowanych badań i uzyskanych wyników. Zbadane parametry obróbki istotnie 

wpłynęły na ekonomię procesu. Uzyskane rezultaty z badań są pożądane tak z punktu 

widzenia producenta jak i konsumenta. 

W badaniach z zakresu analizy wpływu zależności między składem podstawowym, 

pH i właściwościami fizycznymi wybranych mięśni wołowych (II.A.22) pogłębiłem wiedzę 

w obszarze wzajemnych odziaływań badanych parametrów. Ponadto,  dowiodłem, 

że właściwości mięsa wołowego zależą od wielu czynników między innymi takich jak: 

genotyp, wiek, płeć, sposób karmienia, warunki transportu, ubój, czas trwania 

i temperatura procesu podczas dojrzewania. Te zmienne składowe wpływają na jakość 

wołowiny (barwę, kruchość, smak, soczystość). Wartość pH mięsa, zawartość tkanki łącznej 

i ilość tłuszczu śródmięśniowego warunkowały barwę mięsa i jego kruchość oraz twardość 

jak również poziom utraty wody. Podstawowy skład wołowiny (woda, białko i tłuszcz oraz 

zawartość tkanki łącznej) zależy od typu mięśnia, jego usytuowania w tuszy oraz roli w 

poziomie intensywność pracy mięśni w warunkach przyżyciowych zwierząt. Mięśnie, które 

wykonywały mniej intensywną pracę podczas życia zawierały więcej tłuszczu i mniej tkanki 

łącznej w porównaniu z mięśniami wykonującymi wyższy wysiłek motoryczny. 

Potwierdzone zostało, że utrata wody własnej jest istotnie ujemnie skorelowana z 

wartością pH wołowiny. Starta wody własnej średnio koreluje z zawartością tkanki łącznej 

w badanych mięśniach wołowych. Twardość i kruchość silnie dodatnio korelują z 

zawartością tłuszczu śródmięśniowego czyli istotnie wpływają na marmurkowatość mięśni. 

Parametry barwy są ściśle zależne od wartości ph i w mniejszym stopniu od zawartości 

tkanki łącznej. 

Reasumując ten eksperyment w przeprowadzonych instrumentalnych badaniach 

określił wpływ zależności pomiędzy składem podstawowym, pH, a właściwościami 

fizycznymi badanych mięśni wołowych, składu i jego wpływu na wydajność produktową 

i procesową poprzez odniesienie do utraty wody własnej. Przedstawione wyniki z tak 

zaprojektowanego układu badawczego wiążą w spójną i konsekwentną całość badane 

właściwości w zaplanowanym eksperymencie w relacji do wpływu analizowanych cech 

składu podstawowego i wydajności produktowej oraz procesowej. Branża przemysłowa 

szczególnie przykłada uwagę do efektywności procesowej oraz przydatności 

technologicznej i przetwórczej wołowiny. Zwłaszcza istotne są konkluzje 

z przeprowadzonych badań dla praktyki przemysłowej odnoszące się do właściwości 

technologicznych i atrakcyjności sensorycznej mięśni w zależności od roli jaką pełniły 

w warunkach przyżyciowych, zawartości tkanki łącznej oraz poziomu marmurkowatości 

i atrakcyjności i intensywności barwy czerwonej.  
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Kolejnym zrealizowanym przeze mnie etapem badawczym była weryfikacja 

zależności wpływu 21-jedno dniowego okresu procesu dojrzewania mięśni wołowych 

w warunkach próżniowych na barwę i jej zmiany (pojaśnienie) oraz na teksturę mięśni 

wołowych (II.A.12). W podjętej tematyce zależności długotrwałego procesu dojrzewania 

zapakowanych elementów w opakowania próżniowe dowiodłem, iż dojrzewanie mięsa 

istotnie wpływa na kruchość, intensywność barwy czerwonej i jej stabilności. 

Składowe barwy mięśni takie jak jasność, stabilność i intensywność barwy 

czerwonej mierzone w układzie L*a*b* w relacji do udziału oksymioglobiny stabilizowały 

się szybciej w mięśniu po 21-dniowym dojrzewaniu podczas ekspozycji. Ponadto mięśnie 

dojrzewane co najmniej 14 dni charakteryzowały się wyższą kruchością (niższa wartość 

WBSF), ale nie znajdowały się w zakresie akceptowalnej kruchości u konsumentów. Straty 

masowe podczas obróbki cieplnej po 7-dniowym dojrzewaniu były znacznie wyższe 

i zwiększały się wraz ze wzrostem czasu dojrzewania. Zależności pomiędzy zawartością 

oksymioglobiny, a składowymi tekstury (WBSF) oznaczały, że im jest wyższa dynamika 

stabilizacji jasno wiśniowej barwy podczas ekspozycji poza warunkami próżniowymi tym 

wyższa jest kruchość mięsa. Zatem zaobserwowanie tej zależności pozwala 

na poinformowanie klientów o tym, że im następuje szybsze osiągnięcie w trakcie 

ekspozycji stabilnej jasno wiśniowej barwy mięsa po rozpakowaniu z próżni tym mięso jest 

bardziej kruche. Te wyniki badań mogą być podstawą do systemu znakowania jakości 

dojrzewanego mięsa wołowego. 

Ważnym obszarem badawczym z zakresu wpływu obróbki cieplnej na strukturę 

i teksturę produktów spożywczych obejmującą analizę istotnych czynników wymiany 

ciepła i masy mających wpływ na kształtowanie cech fizykochemicznych, odżywczych, 

prozdrowotnych i sensorycznych było wyznaczenie zależności cech jakości sensorycznej 

półgęsek w odniesieniu do związków lotnych i składu chemicznego (II.A.9). Analiza 

sensoryczna wykazała, że tradycyjne półgęski charakteryzowały się wysoką zmiennością 

związków lotnych, składu chemicznego oraz profilu sensorycznym, smaku, aromatu 

i tekstury. Zróżnicowanie to było spowodowane wpływem stosowanych technologii 

produkcji przez różnych producentów. Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieje duże 

zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych, sensorycznych i teksturalnych półgęsek 

produkowanych przez producentów, determinowane stosowanymi technologiami 

produkcji. W celu unifikacji i standaryzacji jakości sensorycznej oraz właściwości 

fizykochemicznych jak również tekstury należałoby zniwelować różnice w technologiach 

produkcji półgęsków dla ich ujednolicenia jakości i wartości odżywczej oraz sensorycznej.  
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Istotnym aspektem badawczym cech teksturalnych na osiąganie wysokiej akceptacji 

konsumenckiej cech fizykochemicznych, odżywczych, prozdrowotnych i sensorycznych 

była analiza zależności wpływu zawartości tłuszczu w wybranych serach na składowe 

tekstury i barwy, które poddano instrumentalnym metodom badawczym i sensorycznych 

wybranych atrybutów jakości i barwy oraz smaku (II.A.14.). W wykonanym eksperymencie 

przeanalizowałem wpływ zawartości tłuszczu na zmiany składowych barwy sera, w tym 

jasności i intensywności barwy żółtej. Również poddałem analizom wpływ zastosowanych 

substytutów tłuszczu mleka w postaci olejów roślinnych (canola) na barwę i teksturę 

serów. Instrumentalne jak i sensoryczne wyniki badań dowiodły, że  sery o obniżonej 

zawartości tłuszczu charakteryzowały się wyższą twardością, lepkością, spoistością i 

elastycznością, natomiast sery z udziałem oleju rzepakowego były porównywalne pod 

względem właściwości tekstury do większości serów pełnotłustych. Zaistniała silna 

korelacja dla wyników twardości i elastyczność serów z badań instrumentalnych jak i 

sensorycznych. Zwiększenie zawartości tłuszczu może wpłynąć na wzrost topnienia sera, 

podczas, gdy topnienie sera zmniejszało się wraz ze wzrostem zawartość wody i soli. 

Ponadto, sery z mniejszym udziałem tłuszczu uległy lepszemu topnieniu podczas 

ogrzewania mikrofalowego, niż podczas ogrzewania konwekcyjnego. 

Podsumowując, stwierdziłem, iż uzyskane wyniki mogą być wykorzystane podczas 

produkcji żywności wygodnej m.in. takiej jak mrożona pizza o obniżonej kaloryczności 

poprzez wykorzystywanie serów o niższej zawartości tłuszczu, a tym samym o niższej 

kaloryczności. Uważam, że ten aspekt redukcji kaloryczności produkowanej żywności jest 

ważnym i utylitarnym czynnikiem w obecnej dobie poszukiwania rozwiązań 

technologicznych w produkcji żywności o zredukowanej kaloryczności i wpisuje się 

w ogólnoświatowy trend zmniejszania gęstości kalorycznej wytwarzanych produktów. 

Badania z obszaru wpływu obróbki cieplnej na strukturę i teksturę produktów 

spożywczych obejmujących analizę czynników wymiany ciepła i masy wpływających 

na kształtowanie cech fizykochemicznych, odżywczych, prozdrowotnych i sensorycznych 

obrobionych termicznie mięsnych wyrobów wołowych. Przeprowadziłem proces smażenia 

i grillowania w odniesieniu do zmiany barwy zależności od uzyskanej temperatury 

końcowej w obrabianym produkcie (II.A.21). Stwierdziłem, że proces obróbki cieplnej 

powodujący denaturację mioglobiny, która rozpoczyna się w temperaturze 55°C, zachodzi 

najbardziej intensywnie w 75-80°C. Istotne jest, że w procesie obróbki termicznej wołowiny 

wszystkie trzy formy mioglobiny ulegają transformacji i degradacji, co powoduje zmianę 

barwy mięsa. Wybór właściwej obróbki cieplnej jest determinujący przy określaniu 

ostatecznej jakości produktu. Stwierdziłem, że wystąpiły największe różnice jasności i 

intensywności barwy czerwonej dla obu badanych rodzajów produktów smażonych i 
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grillowanych do osiągnięcia temperatury wewnątrz podczas smażenia 65°C – dla średniego 

stopnia obrobienia i osiągnięcia temperatury wewnątrz podczas grillowania 60 ° C – dla 

niskiego stopnia utrwalenia. Najmniejsze różnice badanych składowych barwy 

zaobserwowałem na przekroju próbek obrabianych termicznie do wewnętrznej 

temperatury 70°C i 75°C, co ważne zidentyfikowałem wtedy najmniejsze różnicowanie 

jakościowe obrobionych mięśni jak również nastąpiła niwelacja różnic w zakresie jasności 

i intensywności barwy czerwonej na przekroju. 

Uzyskane wyniki z zakresu wpływu obróbki cieplnej na strukturę i teksturę 

produktów spożywczych obejmujących analizę istotnych czynników wymiany ciepła i masy 

wpływających na kształtowanie cech fizykochemicznych, odżywczych, prozdrowotnych i 

sensorycznych obrobionej żywności posiadającej wysoką wartość aplikacyjną, którą można 

rozpatrywać w kilku wymiarach. Pierwszym z wymiarów było stosowanie właściwych 

metod obróbki i odpowiednich zakresów temperaturowych dla prawidłowo 

zaprojektowanych i przeprowadzonych procesów działania temperatury, które nie 

doprowadzają do powstawania niekorzystnych zmian w obrabianej żywności i nie obniżają 

jej wartości odżywczej i prozdrowotnej oraz sensorycznej. Drugim wymiarem była istotna 

redukcja w powstawaniu niekorzystnych związków podczas wydłużonego czasu działania 

wysokich temperatur. Prowadzona obróbka cieplna do osiągnięcia III i IV etapu procesu 

reakcji Millarda w tym i do miejscowego przegrzania, intensywnego brązowienia 

skutkowała przez to występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 

heterocyklicznych amin aromatycznych. Związki te silnie obniżają wartość odżywczą i 

prozdrowotną tak obrobionych termicznie produktów. 

Te osiągnięcia zdecydowanie podniosły wartość naukową i użyteczność aplikacyjną 

przeprowadzonych analiz w obszarze badań stosowanych. Wyniki badań są oryginalne i 

stanowią ważny wkład w naukę w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Mając na 

względzie fakt wysokiej innowacyjności zrealizowanych badań i uzyskanych wyników oraz 

duży potencjał ich wykorzystania przez praktykę gospodarczą są one szczególnie cenne w 

obecnym czasie. 
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3.5. Grupa tematyczna 5 Wpływ substancji bioaktywnych na właściwosci 

prozdrowotne żywności 

Wartość odżywcza produktów żywnościowych w istotnym stopniu determinowana 

jest poprzez profil kwasów tłuszczowych. Dodatek olejów roślinnych do paszy zwierząt jak 

i bezpośrednio do produktów może stanowić efektywną metodę modyfikacji profilu 

kwasów tłuszczowych (McNeill i Van Elswyk, 2012).  

Oleje roślinne nie zawierają w swoim składzie cholesterolu i mają wyższy stosunek 

nienasyconych / nasyconych kwasów tłuszczowych (stosunek UFA / SFA) w porównaniu 

do tłuszczów zwierzęcych (Selani i wsp., 2016). Olej rzepakowy charakteryzuje wysoka 

zawartość PUFA (28,14%) i niski poziom SFA (7,37%) w porównaniu z innymi olejami 

roślinnymi. PUFA wykazują szereg korzyści prozdrowotnych w przeciwdziałaniu m.in. 

chorobom sercowo-naczyniowym oraz są niezbędne do prawidłowej budowy błon 

komórkowych. Ponadto redukują poziom cholesterolu we krwi, wzmacniają układ 

immunologiczny oraz usprawnią funkcjonowanie układu nerwowego (Siriwardhana i wsp., 

2012). 

Dostosowanie odpowiednich dawek olejów dodawanych zarówno do pasz zwierząt 

jak i bezpośrednio do wyrobów z mięsa stanowi istotny aspekt głównie ze względu na 
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potrzebę poprawy profilu kwasów tłuszczowych, ale także ze względu na akceptację 

produktu przez konsumentów.  

W ostatnich latach w Polsce i na świecie obserwowany jest wzrost zainteresowania 

produktami całkowicie lub częściowo pozbawionymi składników wykazujących negatywny 

wpływ na organizm człowieka. β-glukan, czyli polisacharyd zbudowany z cząsteczek β-D-

glukozy, z powodzeniem stosowany jest, jako zamiennik tłuszczu m.in. w produktach 

mięsnych, czy innych produktach żywnościowych w tym produktów piekarskich i 

ciastkarskich. Celem podjętych przeze mnie badań (II.A.3) było zastąpienie łoju 

dodawanego do burgerów wołowych mieszaniną oleju rzepakowego i 30% koncentratem 

β-glukanu, czego rezultatem było opracowanie burgerów wołowych ze zredukowaną 

zawartością tłuszczu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłem, że zastąpienie łoju 

olejem i β-glukanem wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu i wzrost wartości WHC w 

produktach. Łój zastąpiony olejem rzepakowym i β-glukanem nie ma wpływu na większość 

parametrów tekstury, zmienia natomiast profil związków lotnych produktu. Wykazano, że 

niskotłuszczowe burgery wołowe z dodatkiem oleju i β-glukanu są akceptowalne przez 

konsumentów. Podsumowując, można stwierdzić, iż zamiana łoju na olej rzepakowy i 

koncentrat β-glukanu w burgerach o obniżonej zawartości tłuszczu ma pozytywny wpływ 

na wartości odżywczą przy jednoczesnym zachowaniu parametrów tekstury i 

akceptowalności konsumenckiej w porównaniu do standardowych burgerów wołowych. W 

swoich badaniach (II.A.20) podjąłem także próbę reformulacji profilu kwasów 

tłuszczowych mięsa strusiego poprzez suplementację paszy zwierząt siemieniem lnianym 

oraz olejem rzepakowym. W badaniach analizowano tłuszcz z piersi (BF) i tłuszcz z nóg (LF) 

pod względem składu kwasów tłuszczowych. W próbkach BF stwierdziłem wyższą 

zawartość kwasów tłuszczowych n-6 i PUFA oraz niższą zawartość n-3 FA w porównaniu 

do LF. W obu przypadkach zauważono korzystny stosunek PUFA / SFA, przy niezbyt 

korzystnym stosunku n-6 / n-3. W BF odnotowano znacznie wyższy (0,69) stosunek PUFA 

/ SFA w porównaniu do LF (0,55). Podsumowując można stwierdzić, iż dodatek siemienia 

lnianego do paszy strusi poprawia wartość odżywczą tłuszczu poprzez zwiększenie 

zawartości n-3 FA, całkowitej zawartości PUFA.  

Proces utleniania lipidów stanowi istotny problem podczas przechowywania 

żywności. Produkty utleniania tłuszczów powstają już na etapie produkcji półproduktów 

żywnościowych, a następnie podczas ich przetwarzania oraz przechowania. Szczególnie 

niekorzystne są wtórne produkty utleniania lipidów, takie jak m.in. niskocząsteczkowe 

aldehydy i ketony, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz są przyczyną 

niekorzystnych zmian sensorycznych zachodzących w żywności (Estevez i Cava, 2004), 

postrzeganych przez konsumentów jako jełczenie (Campo i wsp., 2006).  
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Skuteczny sposób ograniczenia procesów oksydacyjnych w żywności stanowi 

dodatek syntetycznych przeciwutleniaczy takich jak butylohydroksyanizol (BHA), czy 

butylohydroksytoluen (BHT). Jednak ze względu na ich potencjalne negatywne 

oddziaływanie na zdrowie człowieka poszukiwane są naturalne źródła związków 

o charakterze antyoksydacyjnym takie jak zioła, czy też przyprawy (Sampaio i wsp., 2012). 

Dlatego też przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań (II.A.19) była analiza wpływu 

dodatku naturalnych przeciwutleniaczy do wyrobów cukierniczych zawierających tłuszcze 

w celu przedłużenia ich okres przydatności oraz poprawy akceptacji konsumenckiej. W 

badaniu porównywano przeciwutleniające działanie wyciągów z przypraw (tymianek i 

rozmaryn) i syntetycznego przeciwutleniacza na stabilność oksydacyjną tłuszczu 

wyekstrahowanego z ciastek. Właściwości przeciwutleniające oceniałem za pomocą 

różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Wykazałem, że udział w ciastkach naturalnych 

ekstraktów pozyskanych z przypraw w porównaniu z ciastkami bez ich udziału obniżył 

stopień utlenienia, o czym świadczy wyższa temperatura początkowa utleniania próbek z 

dodatkiem przeciwutleniacza. 

Przeciwutleniające właściwości naturalnych ekstraktów z zielonej herbaty, nasion 

czarnej porzeczki i pokrzywy analizowane (II.A.1) były również w ciastkach z dodatkiem 

płatków owsianych. Ekstrakty stosowane w niniejszych badaniach miały wpływ 

na szybkość utleniania tłuszczów w ciastkach po upieczeniu, a także podczas 3 miesięcy 

przechowywania. Najskuteczniejszym inhibitorem degradacji lipidów był dodatek 

1% ekstraktu z zielonej herbaty, podczas gdy najbardziej niekorzystne zmiany 

obserwowano w przypadku ciastek z 0,5% dodatkiem ekstraktu z pokrzywy. Stwierdziłem 

także, że zastosowane ekstrakty roślinne nie pogarszały znacząco sensorycznych 

właściwości produktów. Produktami charakteryzującymi się najwyższą akceptowalnością 

pod względem wyróżników sensorycznych były ciastka z 1% dodatkiem ekstraktu 

z zielonej herbaty oraz ciastka z najwyższym udziałem ekstraktu z nasion czarnej porzeczki 

(1,5%). 
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4. Podsumowanie przebiegu pracy naukowo-badawczej 

Publikacja 

Liczba 
publikacji  Liczba 

punktów z 
listy 

MNiSW* 

Suma 
punktów z 

listy 
MNiSW** 

Impact 
Factor 

wg 
roku 

5-letni 
Impact 
Factor 

Przed 
doktoratem 

Po 
doktoracie 

A. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

Animal Science Papers and 
Reports (2012)1 

- 1 25 25 0,918 0,845 

Animal Science Papers and 
Reports (2013) 

- 1 25 25 0,814 0,845 

Animal Science Papers and 
Reports (2014) 

- 1 25 25 0,718 0,845 

Bulletin of the Veterinary 
Institute in Pulawy (2012) 

- 2 20 40 0,377 0,547 

Bulletin of the Veterinary 
Institute in Pulawy (2015) 

- 1 20 20 0,468 0,547 

 CYTA - Journal of Food 
- 3 20 60 1,371 1,320 

 Food Science and 
Technology 

- 1 20 20 1,084 1,268 

International Journal of Food 
Science and Technology 
(2015) 

- 2 25 50 1,504 2,173 

International Journal of Food 
Science and Technology 
(2017) 

- 1 25 25 2,383 2,173 

Irish Journal of Agricultural 
and Food Research 

- 1 30 30 0,706 0,973 

Journal of Food Processing 
and Preservation 

- 3 20 60 1,510 1,494 

Journal of Food Process 
Engineering 

- 1 20 20 1,955 1,545 

Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry (2014) 

- 1 25 25 2,042 1,917 

Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry (2018) 

- 1 25 25 2,209 1,917 

 Journal of Veterinary 
Research 

- 2 20 40 0,811 0,973 

LWT – Food Science and 
Technology 

- 1 40 40 3,129 3,455 

Meat Science (2016) - 2 40 80 3,126 3,550 

Meat Science (2017) - 2 40 80 2,821 3,550 

Polish Journal of Food and 
Nutrition Sciences 

- 1 15 15 1,697 1,760 

Turkish Journal of Veterinary 
and Animal Sciences 

- 1 20 20 0,449 0,587 
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B. Monografie naukowe 

Rozdziały w monografiach 
naukowych w języku polskim 

- 1 5 5 - - 

Rozdziały w monografiach 
naukowych uznanych za 
dzieło wybitne w języku 
polskim 

- 1 10 10 - - 

Rozdziały w monografiach 
naukowych w języku 
angielskim 

- 3 5 15 - - 

C. Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych w części B wykazu czasopism naukowych 
MNiSW 

Inżynieria Rolnicza (2003) 
- 6 5 30 - - 

Inżynieria Rolnicza (2013) 
- 3 5 15 - - 

Polish Journal of Food and 
Nutrition Sciences 

- 1 9 9- - - 

Postępy Techniki 
Przetwórstwa Spożywczego 

- 1 6 6 - - 

D. Komunikaty naukowe 

Na konferencjach 
międzynarodowych 

- 23 - - - - 

Na konferencjach krajowych 
- 17 - - - - 

E. Patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, zgłoszenia patentowe 

Udzielone patenty 
międzynarodowe i krajowe 

- 6 30 180 - - 

Wzory użytkowe i 
przemysłowe 

- 3 10 30 - - 

Zgłoszenia patentowe 
- 10 - - - - 

F. Publikacje popularnonaukowe 

Poradnik Restauratora 
- 11 - - - - 

PODSUMOWANIE 

Suma 
punktów z 

listy 
MNiSW 

Impact 
Factor 

wg 
roku 

5-letni 
Impact 
Factor 

SUMA PUBLIKACJI 40 
SUMA 

PUNKTÓW 
1025 44,493 48,705 

1- w przypadku dwóch lub więcej publikacji z różnych lat w tym samym czasopiśmie podano 
rok opublikowania 
*- w przypadku dwóch lub więcej publikacji z różnych lat w tym samym czasopiśmie podano 
rok opublikowania. Liczba punktów według wykazu czasopism punktowanych wg 
Komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism 
naukowych zgodnie z rokiem opublikowania lub najnowszym dostępnym wykazem z dnia 
26.01.2017. W przypadku monografii: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 
podstawowych jednostek organizacyjnych – Załącznik 7  
** - Suma punktów według wykazu czasopism punktowanych MNiSW pomnożona przez 
odpowiednią liczbę publikacji 
 



Dr inż. Andrzej Półtorak  Załącznik 2 

 
 

str. 59 
 

 Jestem autorem 29 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych przez 

bazę Journal Citation Report opublikowanych w latach 2012-2018. 

 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science wynosi: 118 

 Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus wynosi: 128 

 Indeks Hirscha według bazy Web of Science: 6 

 Indeks Hirscha według bazy Scopus: 7 

 Suma punktów według list MNiSW wynosi 1025 

 Sumaryczny Impact Factor wszystkich publikacji wynosi 44,493. 

 

 


