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     Dane personalne:  

Imię i nazwisko: Aldona Agata Sobota (z d. Sosik) 

Data urodzenia: 25 styczeń 1972 r. 

 

1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

2003.06.25 doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia 

– specjalność: technologia zbóż 

Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie), Wydział Rolniczy (obecnie Wydział 

Agrobioinżynierii). Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie procesu 

ekstruzji mieszanin o podwyższonej zawartości włókna 

pokarmowego” 

Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki 

1996.06.27  kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. 

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. Akademia Rolnicza     

w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie) 

1995.07.11 magister inżynier technologii żywności i żywienia człowieka - 

Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie), Wydział Rolniczy (obecnie Wydział 

Agrobioinżynierii). Jednolite stacjonarne studia magisterskie 

ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł pracy magisterskiej: 

„Badanie wpływu dodatków białkowych na przebieg procesu 

ekstruzji i właściwości ekstrudatów zbożowych”  

Promotor: dr inż. Zbigniew Rzedzicki 

 

3. Doświadczenie zawodowe 

3.1.  Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych 

2003.10.01 – obecnie  adiunkt  

     Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

     Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii  



dr inż. Aldona Sobota Załącznik 2 
 

 
 

3 

Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż 

2000.01.01 – 2003.09.30 asystent  

     Akademia Rolnicza w Lublinie 

Wydział   Rolniczy   (obecnie Agrobioinżynierii),  z  którego 

w 2005 r. wyodrębniono Wydział Nauk o Żywności 

 i Biotechnologii 

Zakład Projektowania Procesów Produkcyjnych  

(obecnie Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż)  

1995.10.01 – 1999.12.31 asystent  

     Akademia Rolnicza w Lublinie 

Wydział Techniki Rolniczej (obecnie Inżynierii Produkcji) 

Katedra Inżynierii Procesowej, z której 1 stycznia 2000 r. 

wyodrębniono Zakład Projektowania Procesów 

Produkcyjnych  

 
3.2. Doskonalenie zawodowe (wybrane programy) 

2012.04.01 – 2012.09.30 6 miesięczny staż w Wytwórni Makaronu Domowego Pol-

Mak S.A. w Ludwinie, odbyty w ramach projektu Staż 

Sukcesem Naukowca (projekt finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego). Celem stażu było zdobycie doświadczenia 

zawodowego, a także podniesienie jakości                                 

i konkurencyjności wyrobów Firmy oraz opracowanie              

i wdrożenie do produkcji nowej linii produktów -makaronów 

pełnoziarnistych.  

3.3. Współpraca z przemysłem 

od 2012 - obecnie Współpraca z Wytwórnią Makaronu Domowego Pol-Mak 

S.A., Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin, sformalizowana 

umowami pomiędzy Uczelnią a Przedsiębiorstwem, 

zawartymi kolejno w latach: 2013 i 2015. Współpraca 

polegająca na prowadzeniu badań w skali przemysłowej, 

wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu technologii 

produkcji makaronów. 
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Badanie jakości i wartości technologicznej surowców 

makaronowych (mąki makaronowej i pasteryzowanej masy 

jajowej). Badanie wpływu wybranych parametrów 

technologicznych na właściwości fizykochemiczne i jakość 

kulinarną makaronów. Opracowanie innowacyjnych w skali 

Firmy produktów: makaronów pełnoziarnistych                    

i makaronów instant.  

W ramach współpracy organizowanie zajęć terenowych dla 

studentów kierunku Technologia żywności i żywienie 

człowieka.  

2012 - 2013  Współpraca z Polską Izbą Makaronową. Przeprowadzenie 

badań w warunkach produkcyjnych i opracowanie 

ekspertyzy dotyczącej wpływu procesu produkcji na 

zawartość tłuszczu wolnego w makaronach jajecznych.  

2014 - 2015  Współpraca z Przedsiębiorstwem Ekologicznym Ekoflora 

Siewielec Tadeusz, ul. Kolejowa 14, 23-200 Kraśnik. 

Badanie wpływu nawożenia dolistnego na skład chemiczny 

i wartość technologiczną ziarna pszenicy ozimej.  

2013 – obecnie Współpraca z Firmą Europiek Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-

276  Lublin. Badanie jakości i wartości wypiekowej mąki. 

Organizowanie zajęć terenowych dla studentów kierunku 

Technologia żywności i żywienie człowieka.  

2008 – obecnie Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian 

Roślin Uprawnych (COBORU), Zakładem Doświadczalnym 

Oceny Odmian w Czesławicach. Współpraca polegająca na 

ocenie wartości technologicznej wybranych odmian 

pszenicy jarej i ozimej, w tym polskich odmian pszenicy 

durum.  

2008 – 2009 Współpraca z Firmą Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie. 

ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów. Organizowanie zajęć 

terenowych dla studentów kierunku Technologia żywności         

i żywienie człowieka.  
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

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

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

A/ tytuł osiągnięcia naukowego: Technologia ekstruzji nisko- i wysokotemperaturowej 

w kształtowaniu jakości przetworów zbożowych. 

B/ autor/autorzy publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

O.1. Rzedzicki Z., Sobota A.: A study on the process of single-screw extrusion-
cooking of mixtures with a content of pea hulls. International Agrophysics, 2006, 
Vol. 20, No 4, 327–336. 

(IF2006=0,  MNiSW=6 pkt.* MNiSW=25 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, zebraniu literatury, udziale w wykonaniu doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, 
napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział 
procentowy szacuję na 50%. 
 

O.2. Sobota A., Rzedzicki Z.: Effect of extrusion process soft corn semolina and pea 
hulls blends on chemical composition and selected physical properties of the  
extrudate. International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No 1, 67-79.  

        (IF2009= 0,58 , MNiSW=20 pkt.* MNiSW=25 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie                  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
70%. 
 

O.3. Sobota A., Sykut-Domańska E., Rzedzicki Z.: Effect of extrusion-cooking 
process on the chemical composition of corn-wheat extrudates, with particular 
emphasis on dietary fibre fraction. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 
2010, Vol. 60, No. 3: 251-259. 

(IF2010= 0, MNiSW=9 pkt.* MNiSW=15 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu części doświadczenia, analizie                      
i opracowaniu części wyników, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój 
udział procentowy szacuję na 50%. 
 

O.4. Sobota A., Dobosz M.: Jakość dostępnych na rynku makaronów razowych             
i pełnoziarnowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 83–99.  

(IF2011=0,157, MNiSW=9 pkt.* MNiSW=13 pkt.**) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu części doświadczenia, analizie                      
i opracowaniu wyników, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział 
procentowy szacuję na 80%. 
 

O.5. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Kuzawińska E. 2015. Application of 
common wheat bran for the industrial production of high-fibre pasta. International 
Journal of Food Science and Technology. 50, 111–119. 

(IF5-letni =1,655, MNiSW=25 pkt.*, MNiSW=25 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, wykonaniu doświadczenia w skali przemysłowej, analizie i opracowaniu 
części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora 
korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 
 

O.6. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Wirkijowska A., Sykut-Domańska E., 2015. 
Zmiany zawartości tłuszczu wolnego w czasie procesu produkcji makaronów 
jajecznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5(102), 152 – 164. 

(IF5-letni= 0, MNiSW=13 pkt.*,  MNiSW=13 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczeniaw skali przemysłowej, 
analizie, opracowaniu i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli 
autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy to 70%. 
 

O.7. Sobota, Zarzycki P.: Effect of pasta cooking time on the content and fractional 
composition of dietary fibre. Journal of Food Quality. 2013, 36, 127-132. 

(IF2013=0,768, MNiSW=20 pkt.* MNiSW=20 pkt.**) 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, zebraniu literatury, udziale w wykonaniu doświadczenia, 
analizie i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, napisaniu 
manuskryptu, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy 
szacuję na 75%. 
 

 
 
 
* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni rok (wg 
roku opublikowania). 
** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych 
czasopismach 
Impact Factor (IF) -  zgodnie z rokiem wydania. W przypadku publikacji z 2014 i 2015 roku 
podano IF 5-letni. 
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Łącznie: 

 Sumaryczny Impact Factor publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania: 3,16  

 Suma punktów za publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego według 

wykazu czasopism naukowych MNiSW: 102*/136** 

 

Oświadczenia współautorów prac, określające szczegółowo ich indywidualny   

wkład w powstanie publikacji znajdują się w Załączniku 4. 

 

C/ omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

W latach 2003–2010 realizowałam badania i prowadziłam wnikliwe studia 

literaturowe nad procesem ekstruzji wysokotemperaturowej (HTST). Badałam wpływ 

parametrów procesu ekstruzji i cech surowca na właściwości fizyczne, mikrostrukturę      

i skład chemiczny ekstrudatów. Celem podjętych badań było uzyskanie wyrobów 

cechujących się wysoką wartością żywieniową, a jednocześnie odpowiednimi 

właściwościami fizycznymi i jakością sensoryczną. Rezultaty podjętych badań 

zaprezentowałam w cyklu publikacji O.1-O.3. Uzyskane wyniki badań dowiodły, że 

ekstruzja HTST jest procesem bardzo drastycznym, powodującym głębokie przemiany 

chemiczne i fizyczne obrabianego surowca. To skłoniło mnie do podjęcia nowego wątku 

badawczego. W latach 2011-2015 swoje zainteresowania naukowe skoncentrowałam na 

ekstruzji niskotemperaturowej, wykorzystywanej na szeroką skalę w procesie wytłaczania 

makaronów. Początkowo badałam jakość i wartość żywieniową dostępnych na rynku 

makaronów produkowanych technologią niskotemperaturowego tłocznia oraz 

analizowałam czynniki, które mogą tę jakość determinować. Rezultaty tych badań 

zaprezentowałam w publikacjach O.4 i O.7, wchodzących w skład przedstawionego 

powyżej osiągnięcia naukowego. Jednocześnie odbyty w tym czasie staż w Wytwórni 

Makaronu Domowego Pol-Mak S.A. w Ludwinie, pozwolił mi na praktyczne poznanie 

procesu ekstruzji niskotemperaturowej. W latach 2012-2015, w ramach współpracy z 

Firmą Pol-Mak S.A., przeprowadziłam szereg badań w skali przemysłowej, których 

efektem były między innymi publikacje O.5 i O.6. Celem podjętych badań było 

określenie możliwości wykorzystania wysokobłonnikowych surowców zbożowych w 
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produkcji makaronów pełnoziarnistych oraz ocena wpływu ekstruzji niskotemperaturowej 

na stopień wiązania tłuszczów w makaronach jajecznych. Rezultaty wymienionych badań 

zostały wdrożone i wykorzystane w praktyce przemysłowej.  

 

Wprowadzenie 

 W diecie współczesnego człowieka znaczącą rolę odgrywają produkty zbożowe. 

Wśród nich duży udział stanowią produkty ekstrudowane. Ekstruzja od ang. słowa 

„extrusion” oznaczającego wytłaczanie, została zapoczątkowana w XII wieku na Sycylii, 

gdzie po raz pierwszy wykorzystano ją do formowania makaronów. Ówczesne 

wytłaczanie polegało na ręcznym przeciskaniu ciasta przez wąskie otwory. Tak 

uformowane długie pasma makaronu, suszone na słońcu, określane były mianem „tria” 

(Agnisi, 1996). Przez lata technologia niskotemperaturowego tłoczenia była 

udoskonalana, a jej intensywny rozwój przypadł na początek XX wieku. W tym czasie 

wynaleziono i opatentowano pierwszą, ciągłą prasę makaronową. Przez kolejne lata 

wprowadzano nowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, które 

pozwoliły na pełne zautomatyzowanie procesu i umożliwiły wytwarzanie wyrobów 

spełniających najwyższe standardy jakościowe. Obecnie według szacunków ok. 85% 

rynku makaronów stanowią wyroby produkowane technologią niskotemperaturowego 

wytłaczania.  

 Technologia ekstruzji niskotemperaturowej była prekursorem ekstruzji gotującej, 

określanej mianem HTST (High Temperature Short Time). Zastosowano ją po raz 

pierwszy w 1940 roku do produkcji ekspandowanych wyrobów typu snack. Od tego czasu 

znalazła szerokie zastosowanie w przetwórstwie zbóż. Pozwala na przetwarzanie bardzo 

szerokiej gamy surowców zbożowych, do produktów o zróżnicowanych właściwościach 

fizycznych i składzie chemicznym. Stosuje się ją na szeroką skalę m in. w produkcji: 

„breakfast cereals”, snacków, teksturyzowanych analogów mięsa, pieczywa chrupkiego, 

makaronów błyskawicznych, wyrobów cukierniczych oraz kaszek instant dla niemowląt 

(Van Hoan i in. 2010; Brennan i in., 2013; Gandhi i Singh, 2015).  

 Proces ekstruzji nisko- i wysokotemperaturowej realizowany jest w ekstruderze. 

Głównym elementem roboczym urządzenia jest zespół plastyfikujacy, składający się              

z cylindra i obracających się wewnątrz, jednego lub dwóch ślimaków. Cylinder 

wyposażony jest w system przeponowego ogrzewania/chłodzenia, który umożliwia 

kontrolowanie temperatury procesu. Równolegle większość energii cieplnej                     

w przetwarzanym materiale jest generowana bezprzeponowo, w wyniku intensywnego 
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tarcia materiału o elementy robocze ekstrudera. Na końcu cylindra znajduje się głowica 

zaopatrzona w matrycę z otworami umożliwiającymi formowanie wytłaczanej masy. 

Pomimo pewnych analogii występujących pomiędzy procesem ekstruzji nisko-                  

i wysokotemperaturowej, krańcowo różne parametry stosowane w czasie tych dwóch 

procesów (temperatura, ciśnienie, natężenie sił ścinających, wilgotność i specyfika 

surowców) sprawiają, że w efekcie uzyskujemy produkty o odmiennej strukturze, 

właściwościach fizycznych, składzie chemicznym i różnej wartości żywieniowej. 

 Proces ekstruzji niskotemperaturowej obejmuje takie etapy jak: dozowanie 

surowców, mieszanie składników, ugniatanie ciasta, formowanie oraz suszenie wyrobów. 

Surowce dozowane z wykorzystaniem dozowników wagowych lub objętościowych 

trafiają do premiksera, gdzie następuje wstępny etap mieszania, polegający na łączeniu 

sypkich składników ciasta z wodą i ewentualnie innymi komponentami ciekłymi. Ilość 

dozowanej wody zależy od wilgotności mąki i powinna umożliwić otrzymanie ciasta o 

wilgotności 28-32%. Wstępnie wymieszane ciasto trafia do mieszarki właściwej, w której 

następuje dalsze mieszanie i stopniowe uwadnianie mąki. Proces mieszania właściwego 

odbywa się w warunkach ciśnienia atmosferycznego lub/i w warunkach próżni i trwa 

najczęściej od 10 do 20 min. Po wymieszaniu gruzełkowata kruszonka, o średnicy cząstek 

ok. 2-3 cm, trafia do cylindra ekstrudera, gdzie obracający się ślimak ugniata ją do 

jednolitej masy. Ciasto przemieszczając się wzdłuż cylindra, podlega stopniowemu 

sprężaniu i pod ciśnieniem 8-13 MPa wytłaczane jest przez odpowiednio wyprofilowane 

otwory matrycy, znajdujące się we wkładkach kształtujących, umieszczonych w głowicy. 

Cylinder ekstrudera wyposażony jest w płaszcz chłodzący, który zapobiega nadmiernemu 

przegrzewaniu ciasta. Temperatura ekstruzji na ogół nie przekracza 55 oC, dlatego proces 

ten określany jest mianem ekstruzji niskotemperaturowej. Wzrost temperatury powyżej 

60 oC, powoduje denaturację białka i żelifikację skrobi, co w konsekwencji prowadzi do 

obniżenia jakości kulinarnej makaronów. Po wytłoczeniu wyroby poddaje się suszeniu w 

celu redukcji zawartości wody do poziomu <12,5%. Według Petitot i in. (2009b) ekstruzja 

niskotemperaturowa nie powoduje dużych zmian strukturalnych w skrobi. Większość 

granul skrobiowych w świeżo wytłoczonym makaronie jest nieznacznie napęczniała, 

ustawiona wzdłużnie w stosunku do kierunku wypływu ciasta z matrycy i ściśle otoczona 

fazą ciągłą, którą stanowi matryca białkowa. Stopień skleikowania skrobi jest niewielki     

i wynika najczęściej z miejscowego przegrzania materiału. Stosunkowo wysokie ciśnienie 

w czasie miesienia i wytłaczania ciasta oraz niska temperatura tłoczenia warunkują 

specyficzną, bardzo zwartą strukturę produktów (Petitot i in., 2009a), która sprawia, że po 
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ugotowaniu skleikowana skrobia podlega powolnemu trawieniu, a stopniowo uwalniana 

glukoza prowadzi do niskiej poposiłkowej glikemii i odpowiedzi insulinowej. Makarony 

wytłaczane to produkty cechujące się niskim indeksem glikemicznym (IG). Według 

Fostell-Powell i in. (2002) wartość IG kształtuje się na poziomie od 32 do 65 

(glukoza=100) i zależy od parametrów procesu tłoczenia, rodzaju i specyfiki surowców 

wykorzystanych do produkcji oraz stopnia ugotowania makaronu. Prowadzone w 

ostatnich latach badania naukowe dowodzą, że technologia ekstruzji niskotemperaturowej 

daje duże możliwości kreowania i wzmacniania cech funkcjonalnych produktów. 

Zastosowanie surowców wysokobłonnikowych i odpowiedni dobór parametrów procesu, 

pozwalają uzyskać strukturę wyrobów, która z jednej strony determinuje wysoką wartość 

żywieniową, a z drugiej jest gwarantem zadowalającej jakości sensorycznej.  

Ekstruzja gotująca (HTST) to proces znacznie bardziej drastyczny w porównaniu 

do ekstruzji niskotemperaturowej. Surowiec przetwarzany jest w warunkach wysokiej 

temperatury (najczęściej rzędu 120-250 oC), wysokiego ciśnienia, dochodzącego nawet do    

20 MPa, stosunkowo niskiej wilgotności <30% i intensywnie działających sił ścinających.   

W takich warunkach dochodzi do uplastycznienia i upłynnienia przetwarzanego 

materiału, a w końcowej fazie wytłoczenia upłynnionej masy przez matrycę ekstrudera. 

Po wyjściu z matrycy, w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, woda zawarta w materiale 

gwałtownie odparowuje, a produkt ekspanduje i uzyskuje charakterystyczną porowatą 

strukturę. Głównym czynnikiem strukturotwórczym w procesie ekstruzji HTST jest 

skrobia. Pod wpływem wysokiej temperatury, ciśnienia i intensywnie działających sił 

ścinających skrobia traci swoją natywną strukturę i wraz z innymi składnikami obecnymi 

w surowcu tworzy jednorodny homogenny żel.   

W ostatnich latach w wielu publikacjach naukowych podkreśla się, że ekstruzja 

HTST poza wieloma korzyściami niesie też wymierne zagrożenia. W czasie procesu 

dochodzi do degradacji i modyfikacji molekularnej struktury wielu związków 

chemicznych. Kluczowy wpływ na stopień tych przemian mają parametry procesu: 

temperatura, wilgotność surowca, natężenie sił ścinających oraz pH (Davidson i in., 1984; 

Politz i in., 1994; Rzedzicki i in., 2004; Gat i Ananthanarayan, 2015). Wytłaczanie w 

warunkach wysokiej temperatury, szczególnie przy niskiej wilgotności surowca                

i intensywnym ścinaniu materiału może mieć negatywny wpływ na jakość i wartość 

odżywczą produktów (Singh i in., 2007). W wyniku procesu dochodzi do znaczącej 

degradacji masy molekularnej polimerów amylozy i amylopektyny, w konsekwencji 

której wzrasta współczynnik rozpuszczalności suchej masy wyrobów (WSI). Zniszczeniu 
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ulega natywna struktura biopolimerów. Zmniejsza się zawartość składników błonnika 

pokarmowego, charakteryzujących się dużym stopniem polimeryzacji (DP). Obniżeniu 

ulega pojemność sorpcyjna struktur błonnikowych. Dochodzi do inaktywacji 

termolabilnych witamin (w szczególności tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny, kwasu 

foliowego) (Bilgi Boyaci i in., 2012). W wyniku reakcji Maillarda obniża się zawartość 

przyswajalnej lizyny (Ilo i Berghofer, 2003; Masatcioglu i in., 2014b). W czasie procesu 

może również dochodzić do powstawania związków uznawanych za kancerogenne np. 

akrylamidu (Rytel, 2012; Mulla i in., 2011, Masatcioglu i in., 2014a). Dobierając 

parametry procesu i komponując skład ekstrudowanych mieszanek  należy mieć na 

uwadze nie tylko wysoką jakością sensoryczną produktów, ale także ich bezpieczeństwo 

zdrowotne      i wysoką wartość żywieniową. 

Cel naukowy oraz omówienie wyników badań 

Głównym celem naukowym Osiągnięcia była ocena wpływu cech surowca                    

i parametrów ekstruzji nisko- i wysokotemperaturowej na skład chemiczny, właściwości 

fizyczne, wartość żywieniową i szeroko rozumianą jakość (sensoryczną, kulinarną) 

ekstrudowanych produktów zbożowych. 

 Cele szczegółowe zawierały: 

a) ocenę wpływu dodatku komponentów wysokobłonnikowych i parametrów 

ekstruzji HTST na skład chemiczny, właściwości fizyczne i jakość sensoryczną 

ekstrudatów, 

b) ocenę wpływu dodatku komponentów wysokobłonnikowych na skład 

chemiczny, właściwości fizyczne i jakość kulinarną makaronów wytłaczanych,  

c) ocenę wpływu ekstruzji niskotemperaturowej na stopień wiązania tłuszczów           

w makaronach jajecznych, 

d) ocenę wpływu czasu gotowania makaronów na zmiany składu frakcyjnego 

błonnika pokarmowego i jakość kulinarną produktów. 

 

Ad a)  

 Większość obecnych na rynku produktów ekstrudowanych HTST to produkty              

o ubogiej wartości żywieniowej. Do ich produkcji najczęściej wykorzystuje się kaszkę 

kukurydzianą, pozyskaną z obłuszczonego i odzarodkowanego ziarna kukurydzy (Rytel, 

2012). Często „uszlachetnia” się je glazurując cukrem, miodem lub czekoladą. W efekcie 

ekstrudaty cechują się wysokim współczynnikiem rozpuszczalności suchej masy (WSI), 

wysokim ładunkiem glikemicznym (ŁG) i indeksem glikemicznym (IG) (Rzedzicki 2005; 



dr inż. Aldona Sobota Załącznik 2 
 

 
 

12 

Rzedzicki i in., 2008; Brennan i in., 2013). W dobie dużego wzrostu zachorowalności na 

choroby cywilizacyjne w tym: choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę typu 2 czy 

otyłość (WHO, 2003), trudno tego typu produkty zakwalifikować do podstawy piramidy 

żywieniowej. To skłania do poszukiwania surowców, które mogą fortyfikować skład 

chemiczny i wartość żywieniową ekstrudatów. Duży potencjał posiadają 

wysokobłonnikowe surowce zbożowe takie jak: otręby zbożowe (pszenne, owsiane) 

będące ubocznym produktem przemiału zbóż, czy łuska grochowa stanowiąca odpadowy 

produkt łuszczenia grochu. Surowce te, poza dużą zawartością błonnika pokarmowego, są 

zasobne również w tzw. co-passengers, związki biologicznie aktywne, elementy 

mineralne i witaminy (Troszyńska i in., 2002, Jenkins i in. 2002; Jones, 2010). 

Zastosowanie technologii ekstruzji HTST, która umożliwia głębokie przetwarzanie 

materiału aż do upłynnienia masy włącznie, daje szansę niwelowania niekorzystnego 

oddziaływania surowców wysokobłonnikowych na cechy sensoryczne produktów. 

Dodatkowo należy podkreślić, że technologia ekstruzji gotującej pozwala uzyskać bardzo 

szeroką gamę wyrobów o zróżnicowanej strukturze, właściwościach fizycznych i składzie 

chemicznym; od delikatnych chrupkich przekąsek, poprzez twarde, zbite produkty 

przeznaczone np.: na obiadowe dania wegetariańskie, do wyrobów typu instant w postaci 

sypkich grysów i kaszek.  

Podjęte badania miały na celu określenie wpływu dodatku surowców 

wysokobłonnikowych (łuski grochowej, otrąb owsianych i otrąb pszennych) oraz 

parametrów ekstruzji (temperatury, wilgotności surowca, średnicy otworów w matrycy) 

na możliwość ustabilizowania procesu, właściwości fizyczne, skład chemiczny i jakość 

sensoryczną ekstrudatów. Wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacjach O.1, O.2 

i O.3., stanowiących indywidualne osiągnięcie naukowe. Badania prowadzono z 

wykorzystaniem ekstrudera jednoślimakowego S-45, produkcji Metalchem Gliwice, o 

stopniu sprężania 3:1, L:D 12:1, obrotach ślimaka 80 obr min -1 (O.1. i O.2.) oraz 

ekstrudera dwuślimakowego 2S-9/5, o L:D 12:1 i obrotach ślimaków 75 obr min-1 (O.3). 

W przypadku ekstruzji jednoślimakowej dodatek surowca wysokobłonnikowego (łuski 

grochowej) był zmienny w zakresie od 2,5 do 15%. W celu poprawy tekstury ekstrudatów 

zastosowano jednocześnie 3,5 i 5% dodatek otrąb owsianych. Wilgotność surowca była 

zmienna w zakresie od 13,5 do 16%, natomiast temperatura ekstruzji w przedziale od 125 

do 175 oC. W przypadku ekstruzji dwuślimakowej dodatek surowca 

wysokobłonnikowego (otrąb pszennych) był większy i mieścił się w przedziale od 20 do 
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80%. Wilgotność surowca była zmienna w zakresie od 14 do 29%, natomiast temperatura 

procesu w przedziale od 120 do 220  oC.   

Wpływ dodatku komponentów wysokobłonnikowych na przebieg procesu i właściwości 

fizykochemiczne produktów 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ekstruzja jednoślimakowa 

umożliwia przetwarzanie mieszanek zawierających maksymalnie 15% łuski grochowej 

(O.1. i O.2.). Wyższe udziały łuski powodowały destabilizację procesu i tzw. poślizg 

materiału. Niekontrolowany przepływ materiału przez cylinder ekstrudera wynikał           

z braku odpowiedniej recyrkulacji masy (zaniku przepływu poprzecznego i wstecznego)       

i wiązał się ze skróceniem czasu oddziaływania wysokiej temperatury i ciśnienia na 

obrabiany materiał. W konsekwencji otrzymywano gorszy jakościowo produkt, o niskim 

stopniu przetworzenia, bez gwarancji sterylności. Potwierdza to prezentowane                 

w literaturze stanowisko, że ekstrudery jednoślimakowe mogą być wykorzystywane do 

przetwarzania głównie jednorodnych surowców wysokoskrobiowych, wzbogaconych 

jedynie niewielkim dodatkiem komponentów wysokobłonnikowych (Riaz, 2000; 

Zarzycki i in., 2010; Kasprzak i in., 2013). Przetwarzanie bardziej różnorodnych 

mieszanek, o zróżnicowanym składzie chemicznym (wyższych zawartościach błonnika 

pokarmowego, białka, tłuszczu, wody) wymaga zastosowania ekstruderów 

dwuślimakowych. Urządzenia te pozwalają w większym zakresie kontrolować rozkład 

czasu przebywania surowca w ekstruderze i uzyskać produkty o akceptowalnej jakości 

sensorycznej. Potwierdzają to badania prezentowane w publikacji (O.3.) oraz wyniki 

badań innych autorów (Rzedzicki i in., 2004, Rzedzicki i Zarzycki, 2007).   

Wzrost udziału komponentów wysokobłonnikowych w ekstrudatach był dodatnio 

skorelowany ze wzrostem zawartości błonnika pokarmowego (w tym frakcji 

rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej) oraz białka, tłuszczu i elementów mineralnych (O.2, 

O.3). Zmiany w składzie chemicznym przetwarzanych mieszanek odgrywały decydującą 

rolę w kształtowaniu struktury i właściwości fizycznych ekstrudatów w tym: stopnia 

ekspandowania promieniowego, gęstości właściwej, współczynnika rozpuszczalności 

suchej masy (WSI), wodochłonności (WAI), lepkości i tekstury wyrobów. Niewielki 

dodatek komponentów wysokobłonnikowych, pozwalał uzyskać wyroby cechujące się 

wyekspandowaną, porowatą i delikatną strukturą, charakterystyczną dla produktów typu 

snak (O.1 i O.2). Zwiększenie udziału surowców bogatych w błonnik powodowało 

zmianę struktury wyrobów. Zmniejszał się stopień ekspandowania promieniowego, 

wzrastała gęstość właściwa produktów, zanikała charakterystyczna porowata struktura, a 
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przy większych udziałach (w przypadku otrąb pszennych >50%) produkt przybierał formę 

niewyekspandowanego grysu (O.3). Podobny wpływ dodatku surowców 

wysokobłonnikowych na stopień ekspandowania promieniowego i gęstość właściwą 

odnotowali Sobota i Rzedzicki (2004), Zarzycki i in. (2010), Kasprzak i in. (2013) oraz 

Wang i Ryu (2013). Autorzy podkreślają, że wzrost zawartości błonnika wiąże się z 

jednoczesnym obniżeniem zawartości skrobi, która jest czynnikiem strukturotwórczym     

i odpowiada za uzyskanie porowatej i wyekspandowanej struktury produktów. 

Dodatkowo Mendonca i in. (2000) dowodzą, że błonnik pokarmowy, a w szczególności 

nierozpuszczalna frakcja błonnika (IDF), dezintegrują powstającą matrycę skrobiową. 

Prowadzi to do obniżenia jej elastyczności i powoduje przedwczesne rozrywanie, 

powstających w czasie ekspandowania, komórek powietrznych. Uzyskana struktura 

produktów jest mniej wyekspandowana, a jednocześnie może odznaczać się większą 

kruchością, co znalazło potwierdzenie w wynikach badań tekstury prezentowanych         

w publikacji O.1. Jednak z danych literaturowych wynika, że nie zawsze dodatek 

surowców wysokobłonnikowych korzystnie wpływa na teksturę produktów.  Duże 

znaczenie ma specyfika i skład chemiczny tych komponentów. Zastosowanie otrąb 

owsianych (Rzedzicki i in., 2000), pszennych (Rzedzicki i in., 2004) lub śruty 

lędźwianowej (Kasprzak i in., 2013) może powodować wzrost twardości produktów         

i wpływać na obniżenie ich kruchości.  

Dodatek surowców wysokobłonnikowych powodował obniżenie współczynnika 

rozpuszczalności suchej masy (WSI) (O.2. i O.3.) i wzrost wodochłonności (WAI) 

ekstrudatów (O.2.). Badania wielu autorów dowodzą, że WSI produktów zależy w dużej 

mierze od zawartości i stopnia dekstrynizacji skrobi. W przypadku typowych ekstrudatów 

kukurydzianych wartość WSI jest bardzo wysoka i kształtuje się na poziomie 40 - 50% 

(Rzedzicki, 2005, Kasprzak i in., 2013). Wzbogacenie produktów 15% dodatkiem łuski 

grochowej lub 20% dodatkiem otrąb pszennych redukowało wartość WSI do poziomu 15 

- 16% (O.2 i O.3), natomiast dodatek otrąb pszennych w ilości 80% pozwalał obniżyć 

WSI ekstrudatów do poziomu niższego od 5% (O.3). Podobny wpływ dodatku surowców 

wysokobłonnikowych na wartość WSI odnotowali Rzedzicki i in. (2000), Rzedzicki i in. 

(2004) oraz Kasprzak i in. (2013).  

Wpływ parametrów ekstruzji HTST na  właściwości fizyczne i skład chemiczny produktów 

Badania dowiodły, że duże znaczenie w kształtowaniu właściwości fizycznych 

ekstrudatów mają parametry procesu (temperatura i wilgotność surowca, średnica 

matrycy). Wzrost temperatury ekstruzji, sprzyja intensywnemu kleikowaniu skrobi i na 
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ogół prowadzi do wzrostu ekspandowania promieniowego i obniżenia gęstości właściwej 

ekstrudatów (Sobota i Rzedzicki 2004; Rzedzicki i in., 2004; Ding i in., 2005; Van Hoan  

i in., 2010; Gat i Ananthanarayan, 2015). Takiej zależności nie potwierdziły jednak 

wyniki badań prezentowane w publikacji O.1. Wzrost temperatury skutkował obniżeniem 

ekspandowania promieniowego wyrobów. Jednocześnie malała gęstość właściwa 

produktów. Podobną zależność odnotowali Mendonca i in. (2000), Zarzycki i in. (2009) 

oraz Kasprzak i in. (2013). To dowodzi, że kierunkowość zmian stopnia ekspandowania 

promieniowego w funkcji temperatury ekstruzji zależy w dużym stopniu od specyfiki       

i składu chemicznego przetwarzanego materiału. Dodatek wybranych surowców 

wysokobłonnikowych może sprzyjać intensywniejszemu ekspandowaniu wzdłużnemu, 

które dominuje nad ekspandowaniem promieniowym (Mendonca i in., 2000). W takim 

wypadku uzyskane produkty, pomimo niskiego stopnia ekspandowania promieniowego, 

będą charakteryzowały się delikatną strukturą i niską gęstością właściwą. Altan i in. 

(2008) twierdzą, że bardzo wysokie temperatury ekstruzji mogą prowadzić do 

zwiększonej dekstrynizacji skrobi i wpływać na osłabienie struktury skrobiowego matrix, 

a w konsekwencji ograniczać stopień ekspandowania produktów. Potwierdzają to badania 

Soboty i Rzedzickiego (2004). Autorzy odnotowali znaczące obniżenie stopnia 

ekspandowania promieniowego ekstrudatów kukurydziano-pszennych wraz ze wzrostem 

temperatury ekstruzji z 200 do 220 oC. Jednocześnie postępująca, w funkcji zwiększającej 

się temperatury ekstruzji, degradacja skrobi powodowała wzrost rozpuszczalności suchej 

masy i zmniejszoną wodochłonność ekstrudatów. Znalazło to potwierdzenie w wynikach 

badań prezentowanych w publikacjach: O.1., O.2. i O.3. Podobne rezultaty odnotowali 

Rzedzicki i in. (2000); Rzedzicki i in. (2004) oraz Kasprzak i in. (2013).  

Wyniki badań zawarte w publikacji O.1. dowodzą, że wzrost wilgotności surowca 

przyczynia się do redukcji stopnia ekspandowania promieniowego i wzrostu gęstości 

właściwej ekstrudatów. Jest to spowodowane zmianą właściwości reologicznych 

upłynnianej masy. Gat i Ananthanarayan (2015) podkreślają, że wraz ze wzrostem 

wilgotności surowca, zmniejsza się tarcie materiału wewnątrz cylindra ekstrudera             

i skraca się czas retencji surowca w ekstruderze. Skutkuje to mniejszym stopniem 

żelifikacji skrobi i przyczynia się do ograniczenia stopnia ekspandowania wyrobów.   

W czasie procesu ekstruzji HTST obok zmian właściwości fizycznych następują 

zmiany w składzie chemicznym przetwarzanego materiału. Obok żelifikacji                       

i dekstrynizacji skrobi dochodzi do denaturacji białek. Zniszczenie wiązań wodorowych, 

disulfidowych, oddziaływań jonowych i hydrofobowych prowadzi do rozwinięcia struktur 
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polipeptydowych   i stwarza możliwość powstawania nowych wiązań pomiędzy 

łańcuchami polipeptydów. Wielu autorów podkreśla, że łagodne parametry procesu 

ekstruzji przyczyniają się do zwiększenia strawności białka i powodują wzrost jego 

wartości żywieniowej (Asp i in., 1989; Cabrera-Chavez  i in.; 2012; Karkle i in., 2012; 

Brennan i in., 2013; James i Nwabueze, 2013). Jest to zdaniem autorów, podyktowane 

wzrostem rozpuszczalności oraz zmianą wewnętrznej struktury i konformacji 

polipeptydów. Duże znaczenie może mieć również inaktywacja obecnych w materiale 

roślinnym inhibitorów enzymów proteolitycznych (Balandran-Quintana i in., 1998; 

Leontowicz i in., 1999; Gujska i Khalil 2002; Anuonye i in., 2012). Jednak należy 

zaznaczyć, że stosowanie drastycznych parametrów ekstruzji HTST prowadzi do 

obniżenia wartości żywieniowej białka. Według Masatcioglu i in. (2014b) wysoka 

temperatura procesu i niska wilgotność surowca sprzyjają reakcjom Maillarda, których 

wynikiem jest obniżenie biologicznej dostępności wybranych aminokwasów,                   

w szczególności lizyny. Camire (2000) oraz Ilo i Berghofer (2003) podają, że straty 

przyswajalnej lizyny w czasie ekstruzji HTST sięgają nawet kilkudziesięciu procent                

i uzależnione są od parametrów procesu i zawartości cukrów redukujących w 

przetwarzanym materiale. Cheftel (1986) twierdzi, że ważnym czynnikiem 

ograniczającym straty przyswajalnej lizyny jest stosowanie temperatury procesu na 

poziomie mniejszym od 180 ºC szczególnie, gdy ekstruzji poddawane są surowce             

o wilgotności nieprzekraczającej 15%. Wyniki badań prezentowane w publikacjach 

stanowiących indywidualne osiągnięcie (O.2. i O.3.) dowodzą, że proces ekstruzji 

prowadzi do obniżenia zawartości białka w przetwarzanym materiale. Podobne rezultaty 

odnotowali Zieliński in. (2001) oraz Makarski i Achremowicz (2002). Stanley (1989) 

tłumaczy, że w czasie procesu może dochodzić do powstawania izopeptydowych wiązań 

pomiędzy ε-aminową grupą lizyny i amidową grupą asparaginy lub glutaminy. Reakcjom 

tym towarzyszy wydzielanie się amoniaku, co w konsekwencji wpływa na mniejszą 

zawartość azotu w produktach. Dodatkowo według Stanley (1989) i Cheftel (1989) 

drastyczne warunki ekstruzji (wysoka temperatura, niskie pH), stwarzają możliwość 

powstawania tzw. sztucznych aminokwasów: lizynoalaniny i lantioniny, które wykazują 

silne działanie nefrotoksyczne i mogą w znaczny sposób ograniczać wartość żywieniową 

białek.  

Ekstruzja HTST powoduje również zmiany zawartości i składu frakcyjnego 

błonnika pokarmowego. Badania prezentowane w publikacjach stanowiących osiągnięcie 

naukowe O.2. i O.3. dowodzą, że w ekstrudowanym materiale zmniejsza się zawartość 
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TDF i IDF, wzrasta natomiast zawartość rozpuszczalnej frakcji błonnika (SDF). 

Odnotowane zmiany są szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku produktów 

zawierających duży dodatek surowców wysokobłonnikowych (20 – 80% otrąb pszennych 

- publikacja O.3). Podobne rezultaty odnotowali Martin Cabrejas i in. (1999),  Rzedzicki  

i in. (2004), Rzedzicki i Zarzycki (2007), Singh i in. (2007). Autorzy podkreślają, że       

w czasie procesu może dochodzić do depolimeryzacji nie tylko skrobi, ale również 

polisacharydów nieskrobiowych, wchodzących w skład błonnika pokarmowego.             

W wyniku degradacji masy molekularnej wzrasta rozpuszczalność tych związków, co     

w konsekwencji wpływa na mniejszą zawartość TDF w produktach ekstrudowanych. 

Zmiany dotyczą również składu frakcyjnego błonnika pokarmowego; obniża się 

zawartość IDF i jednocześnie wzrasta zawartość SDF. Kwestią dyskusyjną pozostaje fakt, 

czy powstałe w wyniku degradacji krótkołańcuchowe związki, oznaczane jako 

rozpuszczalna frakcja błonnika, wywierają taki sam efekt fizjologiczny jak natywny SDF, 

obecny w surowcu. Według niektórych badaczy odmienne właściwości fizyczne tych 

związków (zdolność pęcznienia, lepkość pozorna, rozpuszczalność), wiążą się z innym 

oddziaływaniem fizjologicznym (Zhang i in., 2011). Camire i in. (1993) twierdzą, że 

powstała w wyniku ekstruzji frakcja SDF nie posiada zdolności wiązania kwasów 

żółciowych i nie wykazuje korzystnego oddziaływania hipocholesterolemicznego. 

Badania wielu autorów wskazują, że zmiany zawartości i składu frakcyjnego błonnika 

pokarmowego warunkowane są parametrami procesu ekstruzji (temperaturą, wilgotnością 

surowca, natężeniem sił ścinających). Jednak należy zaznaczyć, że intensyfikacja 

parametrów z jednej strony może pogłębiać degradację składników błonnika, a z drugiej 

może prowadzić do powstawania związków takich jak skrobia oporna (RS V), czy 

produkty reakcji Maillarda, zaliczanych do nierozpuszczalnej frakcji błonnika 

pokarmowego (Huth i in., 2000; Singh i in., 2007). Analizując wpływ parametrów 

ekstruzji na zawartość i skład frakcyjny błonnika należy pamiętać, że oznaczony             

w ekstrudatach błonnik pokarmowy jest wypadkową wyżej wymienionych procesów. 

Wyniki prezentowane w publikacjach O.2 i O.3 dowodzą, że zmiana temperatury 

ekstruzji w zakresie od 120 do 180 oC oraz wilgotności surowca w przedziale od 13,5 do 

16,5% nie powodowały znaczących zmian zawartości i składu frakcyjnego błonnika 

pokarmowego. Dopiero wzrost temperatury do poziomu 200 - 220 oC skutkował 

obniżeniem zawartości TDF i IDF (O.3). Zmniejszoną degradację składników błonnika 

obserwowano natomiast w funkcji wzrastającej wilgotności surowca (z 17 do 29%) 

(O.3.). 
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Proces ekstruzji prowadzi do obniżenia zawartości tłuszczu wolnego w produktach 

(publikacja O.2. i O.3). Podobne rezultaty odnotował Ho i Izzo (1992), Guzman i in. 

(1992) oraz Singh i in. (2007). Autorzy podają, że w ekstrudatach kukurydzianych 

zawartość tłuszczu wolnego (ekstrahowanego heksanem) jest nawet o 61 - 88 % niższa w 

porównaniu do surowca. Według autorów w wyniku ekstruzji dochodzi do powstania 

kompleksów skrobiowo-lipidowych i białkowo-lipidowych, które jak podkreślają Ilo i in. 

(2000) oraz Thachil i in. (2014) odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu tekstury 

wyrobów ekspandowanych. Przeprowadzone badania wykazały, że intensywność 

tworzenia kompleksów może być warunkowana zarówno parametrami procesu, jak też 

składem surowcowym mieszanek, a w szczególności zawartością skrobi                            

w przetwarzanym materiale. Zwiększenie udziału otrąb pszennych z 20 do 80% 

powodowało obniżenie stopnia kompleksowania lipidów z 71% do 30% (O.3). Mniejsze 

wiązanie tłuszczów odnotowano również w funkcji wzrastającej wilgotności surowca 

(O.2 i O.3). Badania wykazały, że odmienny wpływ na powstawanie kompleksów 

skrobiowo-lipidowych może mieć temperatura ekstruzji. Wyniki zamieszczone                

w publikacji O.2 wskazują, że wzrost temperatury sprzyja wiązaniu lipidów. Podobną 

tendencję odnotował De Pilli i in. (2012) oraz Bhatnagar i Hanna (1994). Natomiast 

Guzman i in. (1992) twierdzą, że zwiększenie temperatury ekstruzji z 50 – 60 oC do 120 - 

125 oC powoduje obniżenie zawartości tłuszczów związanych z ponad 75% do ok. 70%.  

 

Ad b)  

 Cechy jakościowe makaronów produkowanych z wykorzystaniem technologii 

niskotemperaturowego wytłaczania, warunkowane są zarówno rodzajem i specyfiką 

surowców użytych do produkcji, jak też parametrami procesu i warunkami obróbki 

kulinarnej produktów.  

 Do produkcji makaronów najczęściej wykorzystuje się mąkę lub kaszkę 

makaronową (semolinę) pozyskaną z przemiału „oczyszczonego” ziarna pszenicy 

zwyczajnej i/lub pszenicy durum. W piramidzie żywieniowej, opracowanej przez 

naukowców z Harvard University (Willet i Skerret, 2001),  tego typu produkty znajdują 

się na samym szczycie, obok białego pieczywa, ziemniaków, czy ryżu i zgodnie z 

zaleceniami powinny być spożywane sporadycznie. Podstawę naszej diety powinny 

stanowić całoziarnowe produkty zbożowe, bogate w błonnik pokarmowy, witaminy, 

związki biologicznie aktywne i elementy mineralne (Willet i Skerret 2001; Slavin, 2003). 

Zgodnie z definicją AACC International (1999) produkty pełnoziarnowe powinny 
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zawierać w swoim składzie wszystkie anatomiczne części ziarniaka (bielmo, okrywę 

owocowo-nasienną, zarodek) w takich samych proporcjach w jakich występują one w 

ziarniaku i jednocześnie powinny cechować się składem chemicznym analogicznym do 

składu całego ziarniaka (AACC, 1999; Frølich i Åman, 2010).  

 Celem badań, których wyniki zaprezentowano w publikacji O.4 była ocena składu 

chemicznego, właściwości fizycznych i jakości kulinarnej, dostępnych na rynku 

makaronów pełnoziarnowych. Jednymi z głównych wyróżników jakości i wartości 

żywieniowej badanych produktów były: zawartość błonnika pokarmowego i związków 

mineralnych, oznaczanych w postaci popiołu. Wyniki badań prezentowane w publikacji 

O.4 dowiodły, że nie wszystkie dostępne na rynku makarony, określane mianem 

„pełnoziarnowych” cechują się składem chemicznym zbliżonym do składu całego ziarna. 

Zawartość całkowitego błonnika pokarmowego w wybranych produktach kształtowała się 

na poziomie od 4,7 do 6% i była porównywalna do zawartości TDF w  tradycyjnych 

makaronach pszennych (Sobota i Skwira, 2009) i jednocześnie znacznie mniejsza od 

zawartości charakterystycznej dla pszennych produktów pełnoziarnowych. Mariani-

Costantini (1988) podaje, że całkowity błonnik pokarmowy w makaronach z całego 

ziarna powinien stanowić ok. 11,3 - 13,2%. Obok niedostatecznej zawartości błonnika 

wymienione makarony cechowały się stosunkowo małą zawartością związków 

mineralnych. W połowie badanych prób zawartość popiołu, nie przekraczała 1,5%. 

Badane produkty cechowały się jednocześnie niższą jakością kulinarną w porównaniu do 

tradycyjnych makaronów otrzymanych z mąki wyciągowej. Straty suchej masy w czasie 

gotowania produktów kształtowały się w przedziale od 4 do ponad 10% i były ujemnie 

skorelowane z zawartością białka (r = -0,92). Jednocześnie badane wyroby wykazywały 

większą podatność na rozgotowanie i charakteryzowały  się mniejszym przyrostem masy 

w trakcie gotowania (publikacja O.4, Sobota i Skwira, 2009). Manthey i Schorno (2002), 

Kaur i in. (2012) oraz Sicignano i in. (2015) podkreślają, że jakość kulinarna produktów 

w dużej mierze warunkowana jest specyfiką surowca i jego składem chemicznym. 

Według autorów obecne w mące pełnoziarnowej cząstki otrębiaste dezintegrują                 

i osłabiają matrycę glutenową. W czasie gotowania woda łatwiej penetruje strukturę 

makaronu a odsłonięta skrobia staje się bardziej podatna na wymywanie.  

Wyniki badań prezentowane w publikacji O.4, stanowiącej indywidualne 

osiągnięcie  oraz badania innych autorów (Sgrulletta i in., 2005) potwierdziły niską jakość 

obecnych na rynku makaronów pełnoziarnowych. Stało się to przesłanką do podjęcia 

badań, nad opracowaniem receptury produktu pełnoziarnowego, cechującego się 
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odpowiednio dużą zawartością błonnika i jednocześnie dobrą jakością sensoryczną            

i kulinarną (publikacja O.5). Materiałem badawczym była semolina durum, którą 

wzbogacano dodatkiem otrąb z pszenicy zwyczajnej w ilości 20, 25, 30, 35, 40 i 45%. 

Zgodnie z danymi literaturowymi produkty przemiału pszenicy durum to najlepsze 

jakościowo surowce makaronowe. Charakteryzuje je  duża zawartość białka, mocny 

gluten, z odpowiednim stosunkiem gliadyny do gluteiny, oraz wysoka zawartość 

barwników karotenoidowych (Troccoli i in., 2000; Baiano i in., 2008). Makarony 

wytwarzane z tych surowców wykazują małe straty suchej masy w czasie gotowania, 

dużą odporność na rozgotowanie, cechują się atrakcyjną, żółtą barwą i dobrą teksturą po 

ugotowaniu (Troccoli i in., 2000; Sissons i in., 2005; Baiano i in., 2008). Zastosowanie 

tego typu surowców w mieszankach z otrębami z pszenicy zwyczajnej stwarza możliwość 

uzyskania atrakcyjnego cenowo produktu, o wysokiej wartości żywieniowej oraz dobrej 

jakości kulinarnej i sensorycznej. Celem badań, których wyniki zaprezentowano w 

publikacji O.5, było określenie wpływu wielkości dodatku otrąb pszennych na skład 

chemiczny, właściwości fizyczne oraz jakość kulinarną i sensoryczną makaronów. 

Wyprodukowany makaron porównano z produktem otrzymanym z pełnoziarnistej mąki 

durum, oraz komercyjnie dostępnym makaronem pełnoziarnistym. Badania prowadzono        

w Wytwórni Makaronu Domowego Pol-Mak S.A w Ludwinie, z wykorzystaniem 

przemysłowej linii produkcyjnej typ C300 (La Prmigiana, Parma, Włochy). Mieszanki 

surowców dowilżano do wilgotności 29%, mieszano w warunkach próżniowych 

(podciśnienie 0,08 MPa) i ekstrudowano stosując temperaturę cylindra 35 °C, temperaturę 

głowicy 40 °C oraz ciśnienie tłoczenia 9,5 MPa. Do tłoczenia wykorzystano matryce 

teflonowe. Wytłoczony makaron (penne) poddawano wstępnemu suszeniu w trabatto, 

stosując temperaturę 75 °C i czas 5 min., a następnie suszeniu właściwemu z 

wykorzystaniem suszarni komorowych 4 wózkowych typ ESS 4C produkcji La Prmigiana 

(Parma, Włochy). Suszenie właściwe prowadzono w warunkach niskich temperatur. W 

czasie 7 h suszenia, stopniowo obniżano temperaturę z 55 do 35 °C i jednocześnie 

wilgotność względną powietrza z 75% do 55%.   

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 25 i 30% dodatek otrąb 

pszennych pozwala uzyskać produkty cechujące się zawartością całkowitego błonnika 

pokarmowego na poziomie wynoszącym odpowiednio 10,88 i 11,23%. Taka zawartość 

TDF była porównywalna z zawartością błonnika w makaronach wyprodukowanych                        

z pełnoziarnowej mąki durum i jednocześnie wyższa od zawartości błonnika 

pokarmowego  w „pełnoziarnistych” makaronach dostępnych na rynku (publikacja O.4       
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i O.5, Sgrulletta i in., 2005). Badania dowiodły, że wzrost udziału otrąb pszennych w 

makaronie powodował wzrost zawartości białka, tłuszczu, popiołu oraz błonnika 

pokarmowego w tym frakcji nierozpuszczalnej (IDF) i rozpuszczalnej (SDF). 

Zwiększenie udziału otrąb skutkowało ciemniejszą barwą produktów. Podobną zależność 

odnotowali Chillo i in. (2008) oraz Vetrimani i in. (2005). Autorzy podkreślają, że 

dodatek otrąb pszennych poza ciemnieniem, powoduje obniżenie barwy żółtej                   

i jednocześnie wzmocnienie czerwonego zabarwienia produktów. Według Chillo i in. 

(2008) ciemniejsza barwa makaronów pełnoziarnistych, jest cechą pozytywną, kojarzoną 

przez konsumentów z produktami o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Nie 

znalazło to jednak potwierdzenia w ocenie sensorycznej badanych makaronów. Produkty 

charakteryzujące się najciemniejszą barwą i jednocześnie mniej szklistą powierzchnią 

(zawierające 35-40% otrąb pszennych) uzyskały najniższe noty   w ocenie sensorycznej.    

Wraz ze wzrostem udziału otrąb pszennych w makaronach widoczny był wzrost 

WSI produktów, jednak odnotowana tendencja dotyczyła tylko makaronów 

nieugotowanych. W przypadku produktów ugotowanych wartości WSI kształtowały się 

na poziomie 2,87 - 3,29% s.m. i nie zmieniały się znacząco w funkcji zmiennego udziału 

surowca wysokobłonnikowego. Z żywieniowego punktu widzenia odnotowana tak mała 

rozpuszczalność suchej masy makaronów ugotowanych jest parametrem bardzo 

korzystnym. Według Brennan i in. (2012) produkty posiadające niski współczynnik WSI, 

podlegają powolnemu trawieniu, a stopniowo uwalniana glukoza prowadzi do niskiej 

poposiłkowej glikemii i warunkuje niski IG. Wzrost udziału otrąb pszennych                    

w makaronach wpływał na większą zdolność do absorbowania wody (WAI). Wynikało to 

z ponad dwukrotnie większej wodochłonności komponentu wysokobłonnikowego           

w porównaniu z semoliną. Podobną zależność odnotowali Vetrimani i in. (2005). Należy 

zaznaczyć, że po ugotowaniu zdolność do absorbowania wody przez makarony wzrastała 

około trzykrotnie. Największym współczynnikiem WAI (389,94%), charakteryzowały się 

produkty zawierające 30% dodatek otrąb pszennych.   

Badane makarony z semoliny z dodatkiem otrąb pszennych cechowały się bardzo 

niskimi stratami suchej masy w czasie gotowania. Ich wielkość kształtowała się               

w przedziale od 2,47% do 5,76% (odpowiednio dla produktów z 20 i 40% udziałem otrąb 

pszennych) i była dodatnio skorelowana z zawartością komponentu 

wysokobłonnikowego. Podobne tendencje odnotowali Kordonowy i Youngs (1985),  

Kaur i in. (2012), Aravind i in. (2012). Badania wykazały, że duży wpływ na wartość 

kulinarną makaronów pełnoziarnowych ma stopień rozdrobnienia komponentu 
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wysokobłonnikowego. Pełnoziarnowa mąka durum, cechująca się bardzo nierównomierną 

granulacją i znacznym udziałem cząstek otrębiastych, o średnicy większej od 315 µm, w 

trakcie mieszania ciasta ulegała nierównomiernemu uwodnieniu. Duże cząstki otrąb, 

wykazywały większą dynamikę uwadniania i absorbowały znaczne ilości wody, 

ograniczając tym samym odpowiednie uwodnienie mączystych fragmentów bielma.       

W efekcie wysuszony makaron odznaczał się nierównomierną barwą (widoczne białe 

plamki) i gorszą jakością kulinarną, wynikającą z niedostatecznego uwodnienia białek 

glutenowych (O.5).   

 Analizując zawartość poszczególnych składników chemicznych w surowcach              

i uzyskanych makaronach stwierdzono, że proces ekstruzji niskotemperaturowej nie  

powoduje znaczących zmian zawartości białka, popiołu i błonnika pokarmowego (TDF, 

SDF, IDF). W wyniku procesu znacząco zmniejsza się natomiast zawartość tłuszczu 

wolnego (ekstrahowanego heksanem). Wyniki wskazują, że ok. 54 – 64% tłuszczu 

wolnego, obecnego w surowcu ulega wiązaniu. Stało się to przesłanką do podjęcia 

kolejnych badań nad określeniem stopnia kompleksowania tłuszczu w czasie procesu 

produkcji makaronów jajecznych. Wyniki tych badań zaprezentowano w publikacji O.6. 

Ad c)  

 Znaczną część rynku makaronów w Polsce stanowią produkty jajeczne. Do ich 

produkcji najczęściej wykorzystuje się mąkę z pszenicy zwyczajnej typ 450, wodę             

i surowce jajowe (pasteryzowaną masę jajową lub proszek jajowy). Ważnym kryterium 

oceny jakości makaronów jajecznych jest zawartość tłuszczu. Zgodnie z Polską Normą na 

podstawie tego parametru weryfikuje się liczbę jaj w makaronie (PN-A-74131). Według 

Normy przeciętna zawartość tłuszczu w makaronie bezjajecznym wynosi 0,4%, natomiast 

każde jajo dodane na 1 kg mąki powoduje wzrost zawartości tłuszczu w produkcie 

średnio o 0,5%. Metoda stosowana do oznaczania zawartości tłuszczu w makaronach nie 

przewiduje hydrolizy kwasowej próby przed ekstrakcją, a stosowany do ekstrakcji 

rozpuszczalnik niepolarny (eter dietylowy) umożliwia oznaczenie jedynie zawartości tzw. 

tłuszczu wolnego. Badania własne (O.5) oraz badania innych autorów (Barnes i in., 1981) 

dowiodły, że ekstruzja niskotemperaturowa, podobnie jak ekstruzja HTST może sprzyjać 

wiązaniu lipidów. W konsekwencji zawartość tłuszczu wolnego, oznaczona w produktach 

jest znacznie niższa niż w surowcu. Jak wskazują dane literaturowe, stopień wiązania 

tłuszczu może być zmienny i warunkowany zarówno właściwościami fizykochemicznymi 

surowca, jak też parametrami procesu (Guzman i in., 1992; Güler i in., 2002; De Pilli i in., 

201; Zhang i in., 2011). Według Petitot i in. (2009a) zastosowanie ekstruzji 
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niskotemperaturowej, w czasie której ciasto poddawane jest ścinaniu i tłoczone pod 

ciśnieniem nawet 13 MPa, może prowadzić do uszkodzenia granul skrobiowych                

i częściowej żelifikacji skrobi, a w konsekwencji może sprzyjać procesom wiązania 

tłuszczu przez amylozę.  

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w publikacji O.6 było określenie 

wpływu ekstruzji niskotemperaturowej na zawartość tłuszczu wolnego w makaronach 

jajecznych. Do produkcji makaronów wykorzystano mąkę makaronową zwyczajną typ 

450 oraz pasteryzowaną i homogenizowaną masę jajową. Makaron w formie nitek, 

zwijanych w gniazdka, produkowano z wykorzystaniem przemysłowej linii do produkcji 

makaronu typ C300 (La Parmigiana S.R.L, Parma, Włochy) w Wytwórni Makaronu 

Domowego Pol-Mak S.A. w Ludwinie. Zastosowano następujące parametry procesu: 

dozowanie mąki - 190 kg/h, dozowanie masy jajowej 38 kg/h (20 kg masy/100 kg mąki), 

dozowanie wody 21 l/h. Wszystkie surowce wstępnie mieszano w premikserze, następnie 

w mieszarce I - właściwej i mieszarce II (próżniowej). Przygotowane ciasto kierowano do 

cylindra ekstrudera, gdzie następowało stopniowe jego ugniatanie, uplastycznianie             

i sprężanie. Obroty ślimaka ekstrudera wynosiły 17 obr/min, ciśnienie tłoczenia makaronu 

8,7 – 8,8 MPa, temperatura głowicy 41 °C, natomiast temperatura cylindra ekstrudera 39 

°C. Wyprodukowany makaron wstępnie podsuszano w trabatto (czas ok. 2 min., temp. 75 

°C), a następnie kierowano do suszarni komorowych, 4-wózkowych, typ ESS 4C, firmy 

La Parmigiana S.R.L. (Parma, Włochy). Dla porównania z wykorzystanych w badaniach 

surowców przygotowano próbę ciasta, które ręcznie zagniatano, a następnie walcowano    

i krojono z wykorzystaniem maszynki do makaronu Atlas 180 (Marcato S.p.A., 

Campodarsego, Włochy). Wycięte pasma makaronu zwijano w gniazdka i suszono           

w suszarniach komorowych w takich samych warunkach, jak próby makaronu otrzymane 

w wyniku niskotemperaturowego tłoczenia.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w czasie procesu produkcji 

makaronu jajecznego dochodzi do intensywnego kompleksowania tłuszczu. Znaczące 

obniżenie zawartości tłuszczu wolnego odnotowano w czasie intensywnego suszenia 

makaronu w trabatto oraz w czasie pierwszych dwóch godzin suszenia właściwego. 

Badania dowiodły, że w makaronie produkowanym technologią ekstruzji 

niskotemperaturowej kompleksowanie tłuszczu jest intensywniejsze w porównaniu do 

produktów wytworzonych tradycyjną technologią walcowania ciasta. Mechanizm 

wiązania tłuszczów w trakcie procesu produkcji makaronów nie został do końca poznany. 

Według Barnes i in. (1981) najintensywniejsze kompleksowanie tłuszczu ma miejsce na 



dr inż. Aldona Sobota Załącznik 2 
 

 
 

24 

etapie intensywnego suszenia produktu i jest związane ze zmianą stanu fizycznego wody. 

Słabe oddziaływania, np. hydrofobowe, powstające na etapie tworzenia i kształtowania 

ciasta makaronowego, prowadzą do włączenia tłuszczów w skrobiowo-białkową strukturę 

ciasta. W wyniku intensywnego odwodnienia makaronu tłuszcze zostają „mechanicznie” 

uwięzione w tej strukturze i stają się niedostępne dla niepolarnych rozpuszczalników. Inni 

autorzy podają, że duże znaczenie w procesie kompleksowania lipidów odgrywa stopień 

żelifikacji skrobi (Copeland i in., 2009; De Pilli  i in., 2011). Według autorów łańcuchy 

amylozy mogą włączać w swoje helikalne struktury wolne kwasy tłuszczowe                     

i monoacyloglicerole. Skompleksowane w ten sposób lipidy stają się niedostępne dla 

rozpuszczalników niepolarnych. Stopień żelifikacji skrobi w czasie procesu produkcji 

makaronów jest zmienny i warunkowany wieloma czynnikami. Zardetto i in. (2006) 

podkreślają, że duże znaczenie ma stosowana technologia produkcji. Zdaniem autorów 

makarony produkowane metodą ekstruzji niskotemperaturowej cechują się znacznie 

większym stopniem żelifikacji skrobi w porównaniu z produktami laminowanymi 

(walcowanymi). Tłumaczy to większy stopień wiązania tłuszczu w tych produktach. Dane 

literaturowe wskazują, że duże znaczenie mogą odgrywać również parametry suszenia 

makaronu. Warunki sprzyjające intensywniejszemu kleikowaniu skrobi mogą 

determinować powstawanie kompleksów amylozowo-lipidowych (Petitot i in., 2009b; 

Zhang i in., 2013; Güler i in., 2002). Przeprowadzone badania zaprezentowane w 

publikacji O.6 dowiodły, że zawartość tłuszczu wolnego w makaronach jajecznych nie 

jest miarodajnym wyznacznikiem, pozwalającym oszacować liczbę jaj w makaronie. O 

zawartości tłuszczu wolnego w produkcie finalnym może decydować nie tylko ilość 

wprowadzonej masy jajowej, ale także specyfika surowca, technologia produkcji               

i parametry procesu.  

Ad d)  

 Końcowa jakość makaronów warunkowana jest nie tylko specyfiką surowca                  

i parametrami procesu produkcji, ale również warunkami obróbki kulinarnej. Pełny obraz 

jakości i wartości żywieniowej produktów uzyskujemy oceniając ich właściwości 

fizykochemiczne po ugotowaniu. Badania wielu autorów dowodzą, że czas gotowania 

makaronów wpływa na jakość kulinarną i parametry tekstury produktów (Grant i in., 

1993; Sozer i in., 2007; Sobota i in., 2013). Petitot i in. (2009a), Sgrulletta i in. (2005) 

oraz Fares i in. (2008) twierdzą, że czas gotowania makaronów determinuje skład 

chemiczny i wartość żywieniową produktów. Bornet i in. (1990) oraz Foster-Powell i in. 

(2002) dowodzą, że znaczące wydłużenie czasu gotowania makaronów powoduje 
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obniżenie indeksu glikemicznego wyrobów. Odnotowana tendencja jest trudna do 

wyjaśnienia w świetle badań Colona i in. (1990) oraz Garcia-Alonso i in. (1999), którzy 

dowodzą, że czas gotowania makaronów jest dodatnio skorelowany ze stopniem 

żelifikacji skrobi i większą jej podatnością na trawienie. Z drugiej strony wielu autorów 

podkreśla, że w wyniku procesów obróbki hydrotermicznej makaronów takich jak 

parowanie, gotowanie lub smażenie skleikowana skrobia ulega retrogradacji w wyniku 

której powstaje skrobia oporna RS3 (Sgrulletta i in., 2005; Fares i in., 2008; Dhital i in., 

2010). Sgruletta i in. (2005) podają, że zawartość RS w ugotowanych i wystudzonych 

makaronach może być nawet o 340% większa w porównaniu z produktami 

nieugotowanymi. Dodatkowo wydłużenie czasu gotowania prowadzi do większych strat 

suchej masy (Sobota i in., 2013) i wpływa na zmiany proporcji wybranych składników 

suchej masy. Według Lintas (1988) węglowodany łatworozpuszczalne w wodzie 

(skleikowana skrobia i produkty jej hydrolizy, oligosacharydy oraz cukry proste) w czasie 

gotowania przechodzą do roztworu intensywniej w porównaniu z nierozpuszczalnymi 

składnikami suchej masy np. nierozpuszczalnymi komponentami błonnika pokarmowego. 

Obniżenie zawartości łatwo i szybkostrawnych cukrów prostych i oligosacharydów oraz 

relatywny wzrost zawartości nierozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego w suchej 

masie redukują ładunek glikemiczny produktów i mogą mieć wpływ na dynamikę 

trawienia poszczególnych składników odżywczych, w tym węglowodanów 

przyswajalnych. W publikacji O.7 przedstawiono zmiany zawartości i składu frakcyjnego 

błonnika pokarmowego w funkcji czasu gotowania makaronów. Materiałem badawczym 

były 3 sortymenty makaronów spaghetti wytworzone z różnych surowców: mąki z 

pszenicy durum, mąki pszennej oraz semoliny z pszenicy durum. Makarony gotowano, 

stosując zmienny czas wynoszący: 4, 6, 8 10, 12, 14 i 16 min. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydłużenie czasu gotowania z 4 do 16 min.  

powodowało  wzrost zawartości TDF w makaronach o ok. 20,4 - 22,4%. Podobne 

zależności odnotowali Sgrulletta i in. (2005) oraz Fares i in. (2008). Sgruletta i in. (2005) 

twierdzą, że w przypadku tzw. makaronów „białych” wzrost TDF może sięgać nawet 

53%. Zmiany TDF były determinowane wzrostem zawartości nierozpuszczalnej frakcji 

błonnika. Wydłużenie czasu gotowania z 4 do 16 min. powodowało zwiększenie 

zawartości IDF o 25,2 - 36,9% (w zależności od sortymentu makaronu). Zawartość SDF 

w większości badanych prób nie zmieniała się znacząco. Badania Sgrulletta i in. (2005) 

oraz Fares i in. (2008) wskazują, że odnotowane zmiany mogą wynikać ze wzrostu 

zawartości skrobi opornej (RS3) w ugotowanym makaronie. Sajilata i in. (2006) oraz 
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Dhital i in. (2010) podkreślają, że tworzenie skrobi opornej ma miejsce w czasie 

chłodzenia produktów po ugotowaniu. Jednak wzrost zawartości nierozpuszczalnej frakcji 

błonnika może również wynikać z nieproporcjonalnych strat składników suchej masy w 

czasie gotowania. Można przypuszczać, że składniki nierozpuszczalne błonnika 

przechodzą do wody w czasie gotowania w mniejszym stopniu niż komponenty 

rozpuszczalne. Powoduje to wzrost zawartości IDF w suchej masie ugotowanych 

makaronów. Wydłużenie czasu gotowania pogłębia odnotowaną tendencję.  

 

Podsumowanie 

 Technologia ekstruzji HTST daje duże możliwości kształtowania jakości 

produktów zbożowych. Odpowiednio zbilansowany skład surowcowy ekstrudowanych 

mieszanek pozwala uzyskać szeroką gamę wyrobów, o zróżnicowanej strukturze, 

właściwościach fizycznych i składzie chemicznym; od delikatnych chrupkich przekąsek, 

poprzez wyroby o twardej i zbitej strukturze, do produktów mających postać sypkich 

grysów i kaszek. Istotną rolę w kształtowaniu wyróżników jakości produktów 

ekstrudowanych odgrywają parametry procesu, między innymi wilgotność surowca, 

temperatura i natężenie sił ścinających. Ważne jest, aby dobierając parametry ekstruzji 

gotującej mieć na uwadze nie tylko wysoką jakość sensoryczną produktów, ale także ich 

bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką wartość żywieniową.  

 Ekstruzja niskotemperaturowa, w przeciwieństwie do ekstruzji HTST, jest 

procesem mniej drastycznym i nie powoduje tak głębokich przemian fizykochemicznych 

w przetwarzanym materiale. Niska temperatura procesu, wysoka wilgotność surowca, 

mniejsze natężenie sił ścinających i ciśnienie tłoczenia na poziomie nieprzekraczającym 

13 MPa, pozwalają uzyskać produkty o specyficznej, zwartej strukturze. Właściwie 

dobrane parametry technologiczne i odpowiednio skomponowany skład surowcowy dają 

szansę na uzyskanie produktu cechującego się wysoką wartością żywieniową,                    

a jednocześnie dobrą jakością sensoryczną i kulinarną.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 

Przebieg działalności naukowej oraz opis wybranych publikacji 

 

5.1. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

 

Działalność naukową rozpoczęłam w 1995 roku, wraz z podjęciem pracy na  

stanowisku asystenta, na Wydziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii 

Produkcji) Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Zostałam 

włączona w prace Zespołu, kierowanego przez prof. dr hab. Zbigniewa Rzedzickiego. 

Wraz z Zespołem zajmowałam się badaniami nad technologią ekstruzji 

wysokotemperaturowej (HTST). Początkowo kontynuowałam i pogłębiałam tematykę 

badawczą podjętą w pracy magisterskiej, zatytułowanej: „Badanie wpływu dodatków 

białkowych na przebieg procesu ekstruzji i właściwości ekstrudatów zbożowych”, którą 

zrealizowałam pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zbigniewa Rzedzickiego. 

Badałam możliwości wzbogacania ekstrudatów zbożowych w wysokobiałkowe surowce 

roślinne (nasiona roślin strączkowych: grochu, fasoli, lędźwianu, soczewicy) i zwierzęce 

(kazeina i mleko w proszku). Analizowałam wpływ parametrów procesu i cech surowca 

na właściwości fizyczne i skład chemiczny produktów ekstrudowanych. W ramach 

prowadzonych badań podejmowałam współpracę z jednostkami uczelnianymi – 

Instytutem Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie 

(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w osobie prof. dr hab. Mariana Milczaka oraz 

pozauczelnianymi - Oddziałem Nauki o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań 

Żywności Polskiej Akademii Nauk. Współpracowałam między innymi z prof. dr hab. 

Wiolettą Błaszczak oraz prof. dr hab. Józefem Fornalem w zakresie badań właściwości 

fizykochemicznych i mikrostruktury ekstrudowanych produktów zbożowo-strączkowych. 

Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym (II.A.9) i krajowym (II.B.7, II.B.8, II.B9) oraz dwóch rozdziałach 

monografii (II.C.10, II.C.11), wydanych w ramach VII Konferencji Naukowo-

Technicznej BEMS w Bydgoszczy. Były także prezentowane na licznych krajowych         

i zagranicznych konferencjach naukowych. Jednym z efektów prowadzonych badań 

naukowych było uzyskanie w 1997 roku patentu na ekstrudowany środek spożywczy        

z dodatkiem rozdrobnionych nasion lędziwianu siewnego. Współautorami patentu byli 
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prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, prof. dr hab. Marian Milczak oraz prof. dr hab. Leszek 

Mościcki.  

 Kolejny etap pracy naukowej dotyczył badań nad procesem ekstruzji mieszanin          

o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego. W ramach badań oceniałam wpływ 

parametrów procesu ekstruzji, cech surowca i składu ekstrudowanych mieszanin na 

możliwość ustabilizowania warunków wytłaczania, właściwości fizykochemiczne oraz 

makro- i mikrostrukturę ekstrudatów. Podsumowaniem wieloletnich badań była rozprawa 

doktorska zatytułowana: „Badanie procesu ekstruzji mieszanin o podwyższonej 

zawartości włókna pokarmowego" zrealizowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. 

Zbigniewa Rzedzickiego. Praca, którą obroniłam w 2003 roku, została wyróżniona          

w 2004 roku nagrodą indywidualną IIIo JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie 

(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). 

 

5.2. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 

Wyniki zamieszczone w pracy doktorskiej  zostały opublikowane w czasopismach       

o zasięgu międzynarodowym (II.A.8) i krajowym (II.B.6) oraz monografii naukowej 

(II.C.8 i II.C.9). Były także prezentowane na konferencjach międzynarodowych (II.D.1.1; 

II.D.2.1; II.D.2.2) i wielu konferencjach krajowych (II.D.2.27, II.D.2.24, II.D.2.23, 

II.D.2.22, II.D.2.21, II.D.2.20, II.D.2.19, II.D.2.17., II.D.2.16., II.D.2.15).  

Doświadczenie jakie zdobyłam podczas wykonywania prac badawczych przed 

uzyskaniem stopnia naukowego doktora oraz podczas realizowania badań do rozprawy 

doktorskiej pozwoliło mi wypracować własny warsztat badawczy. Po obronie pracy 

doktorskiej w dalszym ciągu kontynuowałam badania nad procesem ekstruzji HTST 

różnorodnych surowców zbożowych  z dodatkami błonnikowo-białkowymi. Efektem tych 

badań były dwie publikacje z moim współautorstwem (II.A.6 i II.A.2), dotyczące 

ekstruzji różnorodnych surowców roślinnych. W publikacji (II.A.6) przedstawiono wpływ 

dodatku lędźwianu siewnego i otrąb owsianych na mikrostrukturę ekstrudatów 

kukurydzianych. Proces ekstruzji prowadzono z wykorzystaniem ekstrudera 

jednoślimakowego S-45. Stosowano zmienną wilgotność surowca (11, 13,5, 16%)            

i temperaturę procesu (145, 155, 165 °C). Na podstawie uzyskanych wyników badań 

stwierdzono, że dodatek surowców białkowo-błonnikowych oraz modyfikacja 

parametrów ekstruzji pozwalają na kształtowanie mikrostruktury i właściwości 

fizykochemicznych ekstrudatów.  
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W kolejnej publikacji z zakresu ekstruzji HTST badano wpływ parametrów 

ekstruzji na właściwości fizyczne ekstrudatów lędźwianowo-pszennych (II.A.2). 

Mieszanki z 35, 50 i 65% dodatkiem lędźwianu, dowilżano do wilgotności 18, 21 oraz 

24% i ekstrudowano z wykorzystaniem ekstrudera  dwuślimakowego 2S 9-5, stosując 

zmienną temperaturę procesu (145, 155 i 165 °C). Badania potwierdziły istotny wpływ 

udziału komponentu strączkowego na skład chemiczny ekstrudatów. Odnotowany wzrost 

zawartości białka i błonnika pokarmowego był dodatnio skorelowany ze wzrostem 

stopnia ekspandowana promieniowego oraz obniżeniem gęstości właściwej i twardości 

produktów. Badania dowiodły, że znaczącą rolę w kształtowaniu mikrostruktury               

i właściwości fizycznych ekstrudatów mają parametry procesu. Wzrost temperatury 

sprzyjał powstawaniu dużej ilości drobnych porów, ograniczonych cienkimi ściankami. 

W konsekwencji zmniejszał się stopień ekspandowania promieniowego i malała gęstość 

właściwa produktów. Wzrost wilgotności surowca sprzyjał natomiast powstawaniu 

dużych porów powietrznych, o stosunkowo grubych ściankach, co w konsekwencji 

wpłynęło na obniżenie stopnia ekspandowania promieniowego i wzrost gęstości 

właściwej wyrobów.  

Kolejnym wątkiem badawczym jaki podjęłam, było zastosowanie procesu 

ekstruzji do utylizacji odpadów mięsnych i wylęgarnianych (2 prace obecnie 

przygotowywane do druku). Badania wykazały, że ekstruzja odpadowych surowców 

zwierzęcych w połączeniu z komponentami roślinnymi (kaszka kukurydziana, śruta 

pszenna i śruta bobikowa) umożliwia uzyskanie szerokiej gamy produktów paszowych o 

zróżnicowanych właściwościach fizycznych, składzie chemicznym i mikrostrukturze.     

W wyniku zwiększenia udziału komponentów odpadowych (z 5 do 30%) odnotowano 

między innymi obniżenie stopnia ekspandowania promieniowego, wzrost kruchości 

produktów, obniżenie wodochłonności (WAI) i współczynnika rozpuszczlności suchej 

masy (WSI). Na podstawie badań stwierdzono, że ekstruzja dwuślimakowa, dając 

możliwość ścisłego kontrolowania czasu przebywania materiału w ekstruderze                   

i oddziaływania wysokiej temperatury, gwarantuje uzyskanie sterylnego produktu. Proces 

może być z powodzeniem stosowany do utylizacji odpadów mięsnych i wylęgarnianych. 

Wieloletnia praca badawcza pozwoliła mi zdobyć cenne doświadczenie 

analityczne. W realizowanych badaniach wykorzystywałam różne metody oznaczania 

błonnika pokarmowego. Początkowo na etapie wykonywania badań do pracy doktorskiej 

stosowałam metodę weendejską oraz metodę detergentową Van Soesta. Uzyskane wyniki 

badań wykazały małą przydatność metody weendejskiej do oznaczania strukturalnych 
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składników ścian komórkowych w wysokoprzetworzonych produktach zbożowych. Po 

obronie pracy doktorskiej wdrożyłam do badań metodę enzymatyczną opartą na 

metodach: AOAC 991.43; AACC 32-05, AACC 32–07, AACC 32-21, która pozwala na 

oznaczenie całkowitego błonnika pokarmowego (TDF) oraz frakcji nierozpuszczalnej 

(IDF) i rozpuszczalnej (SDF).  

W latach 2009-2012 opublikowałam cykl prac (II.B.2; II.B.3; II.B.4), w których 

przedstawiłam wyniki badań właściwości fizycznych i składu chemicznego różnorodnych 

produktów zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości błonnika 

pokarmowego, oznaczanego metodą enzymatyczną i detergentową. Badałam między 

innymi dostępne na rynku płatki musli, makarony instant, oraz tradycyjne makarony 

produkowane technologią niskotemperaturowego tłoczenia.  

 Od 2008 roku współpracuję z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin 

Uprawnych (COBORU), Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Czesławicach.         

W ramach współpracy ocenie poddawana jest wartość technologiczna ziarna odmian 

pszenicy zwyczajnej (jarej i ozimej) oraz pszenicy durum. Brałam udział w badaniach nad 

lepkością pozorną wodnych zawiesin mąki, uzyskanej z przemiału laboratoryjnego 

badanego ziarna. Efektem prowadzonych badań jest współautorstwo dwóch rozdziałów w 

monografii (II.C.2; II.C.4) oraz współautorstwo 3 publikacji (II.A.3; II.A.5; II.A.7). 

Badania lepkości prowadziłam z wykorzystaniem lepkościomierza rotacyjnego Mettler 

Rheomat RM 180  o współosiowym układzie cylindrów. W pracy mojego współautorstwa 

(II.A.7),  zaprezentowano wpływ czasu składowania mąki na liczbę opadania oraz 

lepkość pozorną kleików mąk pszennych. Badana mąka pochodziła z przemiału ziarna 

pszenicy uprawianej przy dwóch poziomach agrotechniki: podstawowym (A1) oraz 

zaawansowanym (A2 - ze zwiększonym nawożeniem azotowym i zaawansowaną ochroną 

chemiczną). Badania wykazały, że lepkość kleików (maksymalna i końcowa) ulega 

zmianie w czasie składowania mąki, a kierunek i intensywność tych zmian zależą od 

zastosowanego w czasie uprawy, poziomu agrotechniki. W czasie składowania 

odnotowano zmniejszenie lepkości pozornej kleików mąk pszennych, otrzymanych z 

przemiału ziarna uprawianego przy podstawowym poziomie agrotechniki (A1) oraz 

wzrost lepkości w przypadku kleików otrzymanych z mąk pochodzących z ziarna 

uprawianego przy zaawansowanym poziomie agrotechniki A2. Mąki pozyskane               

z przemiału ziarna uprawianego przy agrotechnice A2 charakteryzowały się jednocześnie 

bardziej stabilnymi właściwościami reologicznymi w czasie leżakowania. Analiza 

statystyczna wyników wykazała istotną korelację liniową pomiędzy lepkością 
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(maksymalną i końcową) kleików mąk pszennych a wartością liczby opadania. 

Odnotowana korelacja została potwierdzona w kolejnych badaniach, których wyniki 

opublikowano w artykule (II.A.3). Praca dotyczyła badań nad zmianami lepkości 

pozornej kleików mąk pszennych w funkcji temperatury i czasu składowania. Mąki 

otrzymane w wyniku przemiału laboratoryjnego 6 wybranych odmian pszenicy 

przechowywano przez okres 2, 4 i 6 tygodni, w temperaturze 20°C, 4°C i -20°C. Badania 

wykazały, że wzrost temperatury przechowywania z 4 do 20°C wpływa na wzrost liczby 

opadania w mące, natomiast obniżenie temperatury przechowywania do -20°C 

determinuje mniejsze wartości liczby opadania. W pracy wykazano dodatnią korelację 

pomiędzy liczbą opadania, a lepkością kleików (maksymalną, mierzoną w 95°C                 

i końcową).   

Kolejna praca mojego współautorstwa (II.A.5), dotyczyła badań zależności 

pomiędzy właściwościami reologicznymi kleików mąk pszennych, a wybranymi cechami 

pieczywa otrzymanego z wypieku laboratoryjnego. Materiałem badawczym były mąki 

pszenne uzyskane z przemiału laboratoryjnego ziarna 6 wybranych odmian pszenicy 

zwyczajnej. Pszenicę uprawiano przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki (różny 

poziom nawożenia azotowego i ochrony chemicznej). Na podstawie badań stwierdzono, 

że zwiększenie dawki nawożenia azotowego, w czasie uprawy pszenicy, wpływa na 

obniżenie wartości breakdown (różnica pomiędzy lepkością maksymalną, a minimalną 

gorących kleików) oraz wzrost wartości setback (różnica pomiędzy lepkością końcową,   

a lepkością minimalną) gorących kleików mąk pszennych. Stwierdzono także istotną 

dodatnią korelację pomiędzy liczbą opadania mąki, a lepkością maksymalną kleików. 

Objętość otrzymanego pieczywa była warunkowana lepkością początkową i maksymalną 

kleików oraz wartością setback. Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy 

pozostałymi cechami pieczywa, tj. upiekiem, wydajnością pieczywa i wilgotnością 

miękiszu, a właściwościami reologicznymi kleików.  

 W 2015 roku ukazała się kolejna praca mojego współautorstwa (II.A.4), dotycząca 

badań wpływu pH, czasu stabilizacji (1-3 h) i szybkości ścinania (200-1200 s-1) na 

lepkość pozorną wodnych dyspersji pełnoziarnistej mąki owsianej (10 % m/m).              

W badaniach wykorzystano mąki z sześciu odmian owsa, różniące się zawartością 

błonnika pokarmowego oraz (1-3) (1-4) β-D-glukanów. Badania wykazały niestabilność 

lepkości pozornej wodnych dyspersji mąki owsianej. Wydłużenie czasu stabilizacji 

powodowało wzrost lepkości. Wielkość zmian zależała od poziomu pH i była największa 

dla pH równego 9,5. Stwierdzono, że niezależnie od kwasowości, wodne dyspersje mąki 
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owsianej zachowują właściwości pseudoplastyczne. Na podstawie uzyskanych wyników 

badań wykazano dodatnią korelację pomiędzy lepkością zawiesin mąki owsianej,               

a zawartością (1-3) (1-4) β-D-glukanów oraz zawartością rozpuszczalnego i całkowitego 

błonnika pokarmowego. Pomiary lepkości wodnych zawiesin mąki owsianej mogą być 

wykorzystane do szacowania zawartości całkowitego błonnika pokarmowego oraz 

rozpuszczalnej frakcji błonnika a szczególnie (1-3), (1-4), β-D-glukanów w mące. 

 W ramach współpracy z Hodowlą Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, brałam 

udział w badaniach nad oznaczeniem zawartości i rozmieszczenia (1-3), (1-4), β-D-

glukanów w ziarniakach wybranych odmian i linii hodowlanych owsa (Avena sativa L.). 

Beta-glukany lokalizowano z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego OLIMPUS 

BX-60, po uprzednim wybarwieniu ich Calcofluorem. Na podstawie badań stwierdzono, 

że zawartość beta-glukanów w badanych odmianach i liniach owsa jest zróżnicowana w 

przedziale od 3,08 % s.m do 5,04 % s.m. W odmianach niskoglukanowych odnotowano 

akumulację glukanów głównie w komórkach warstwy subaleuronowej. Wraz ze wzrostem 

zawartości tych związków w ziarniaku, widoczna była większa kumulacja beta-glukanów 

w ścianach komórek bielma właściwego.  

Ważnym etapem w mojej karierze zawodowej było podjęcie w 2012 roku stażu w 

Wytwórni Makaronu Domowego Pol-Mak S.A. w Ludwinie. Celem stażu było 

podniesienie jakości i konkurencyjności wyrobów Firmy oraz opracowanie technologii 

produkcji makaronu pełnoziarnowego. W ramach stażu przeprowadziłam szereg badań   

w skali przemysłowej. Część uzyskanych wyników została zaprezentowana w pracach 

O.5 i O.6 - stanowiących indywidualne osiągnięcie naukowe. W warunkach produkcji 

przemysłowej badałam wpływ wielkości podciśnienia stosowanego w czasie mieszania 

ciasta, na jakość kulinarną i właściwości fizykochemiczne makaronów wytłaczanych 

(II.C.1). Makarony produkowano z wykorzystaniem linii produkcyjnej La Parmigiana 

S.R.L, typ C300. W czasie mieszania składników ciasta stosowano zmienną wielkość 

podciśnienia, która wynosiła odpowiednio: 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 atm. Po wytłoczeniu 

makarony wstępnie suszono w trabatto, a następnie w suszarniach komorowych produkcji 

La Parmigiana, typ ESS 4C. Jakość kulinarną produktów oceniano badając: optymalny 

czas gotowania, współczynnik przyrostu masy, straty suchej masy w czasie gotowania 

oraz odporność makaronu na rozgotowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że wzrost podciśnienia w trakcie mieszania ciasta wpływa na poprawę 

jakości kulinarnej makaronów. Większe podciśnienie w czasie mieszania składników 

ciasta powodowało wydłużenie minimalnego czasu gotowania i warunkowało mniejsze 
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straty suchej masy w czasie obróbki kulinarnej. Jednocześnie produkty z ciasta 

mieszanego przy podciśnieniu 0,8 atm charakteryzowały się najniższym współczynnikiem 

przyrostu masy. Wymiernym efektem badań było wdrożenie do produkcji w Firmie Pol-

Mak S.A. makaronów pełnoziarnistych.  

Jednocześnie w latach 2012 – 2013 współpracowałam z Polską Izbą Makaronu. 

W ramach współpracy podjęłam wątek badawczy dotyczący zmian zawartości tłuszczu 

wolnego w procesie produkcji makaronów jajecznych. Jest to zagadnienie bardzo istotne, 

gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN –A-74131), na podstawie zawartości 

tłuszczu wolnego szacuje się liczbę jaj w makaronach i ocenia wiarygodność produktów 

jajecznych. Za zgodą Firmy Pol-Mak S.A. przeprowadziłam badania w skali 

przemysłowej, których celem było określenie wpływu procesu produkcji na zawartość 

tłuszczu wolnego w makaronach. Wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacji O.6, 

stanowiącej indywidualne osiągnięcie naukowe.  

 W roku 2014 nawiązałam współpracę z Przedsiębiorstwem Ekologicznym 

Ekoflora Tadeusz Siewielec z Kraśnika. Współpraca dotyczyła badania wpływu  

dolistnego nawożenia azotowego na skład chemiczny i wartość technologiczną ziarna 

pszenicy ozimej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nawożenie 

dolistne pszenicy ma duży wpływ na jakość towaroznawczą i wartość technologiczną 

ziarna. Zastosowanie nawożenia dolistnego wpłynęło na wzrost gęstości ziarna w stanie 

zsypnym, wzrost masy 1000 ziaren (MTZ), większą celność i wyrównanie ziarna. 

Znacząco wzrosła zawartość białka i glutenu w ziarnie oraz liczba sedymentacji 

Zeleny’ego.  

  

Wybrane programy szkoleniowe, dokonania organizacyjne i popularyzujące naukę 

 

1. W roku 2012 odbyłam szkolenie praktyczne zatytułowane: „Ochrona własności 

intelektualnej i komercjalizacja wiedzy”, zorganizowane przez Poznański Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z DGA HUMAN MANAGEMENT, 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII  Regionalne Kadry 

Gospodarki, Działanie 8. 2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.  Dzięki odbytemu szkoleniu poznałam 

zasady komercjalizacji wiedzy oraz odbyłam warsztaty praktyczne,  których celem 

było opracowanie biznesplanu komercjalizacji wybranej innowacji.  
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2. W ramach popularyzacji nauki brałam czynny udział w projekcie: X Lubelski 

Festiwal Nauki, realizowanym 17.09.2013 r. W ramach projektu współorganizowałam 

warsztaty  dla uczniów szkół podstawowych zatytułowane: „Płatki, kasze i pęczaki – 

znacie wszystko to dzieciaki?”  

 

3. W marcu 2014 roku brałam czynny udział w projekcie: Dni Otwarte UP w Lublinie.      

W ramach projektu skierowanego do uczniów szkół średnich, byłam współautorem 

wykładu: „Płatki, Kasze - ale pycha” . Wspólnie ze słuchaczami dokonałam przeglądu        

i oceny wartości żywieniowej szerokiej gamy produktów zbożowych. W ramach 

projektu przeprowadziłam krótkie warsztaty analityczne z zakresu technologii zbóż. 

 

4. 30 maja 2014 uczestniczyłam w projekcie: Noc Uniwersytetów. W ramach projektu 

wraz ze współpracownikami Katedry zorganizowałam warsztaty, których tematem 

była: „Zbożowa żywność funkcjonalna w profilaktyce i zwalczaniu chorób 

cywilizacyjnych”. Słuchacze mogli dowiedzieć się jaka jest rola błonnika 

pokarmowego w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. W ramach 

prezentacji przeprowadzono degustację połączoną z oceną wartości żywieniowej 

nisko- i wysokoprzetworzonych zbóż śniadaniowych.  

 

5. Brałam udział w projekcie: Dni Otwarte UP w Lublinie, realizowanym 12 marca 

2015 roku. W ramach projektu, skierowanego do uczniów szkół średnich, 

zaprezentowano nową wersję wykładu pod tytułem: „Płatki, kasze- ale pycha”. Młodzi 

słuchacze mieli okazję poznać warsztat badawczy Katedry Inżynierii i Technologii 

Zbóż oraz wziąć udział w krótkich ćwiczeniach analitycznych.  

 

6.  W roku 2015 byłam Członkiem Komitetu Organizacyjnego XLII Sesji Naukowej 

Komitetu Nauk o Żywności PAN. Brałam udział w organizowaniu Konferencji, 

która odbyła się w Lublinie w dniach 25-26.06.2015 r. 

 

7. W dniach 19-25.09.2015 roku brałam udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki. 

Byłam współautorem trzech projektów. Pierwszy z nich zatytułowany: Płatki, kasze    

i pęczaki – znacie wszystko to Dzieciaki?, skierowany był do uczniów szkoły 

podstawowej. W ramach projektu zaprezentowano wykład na temat technologii 

produkcji i wartości żywieniowej płatków zbożowych i kasz dostępnych na rynku 
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polskim. Tematem drugiego projektu była: „Żywność zbożowa, smaczna i zdrowa”. 

W ramach projektu zorganizowano prezentację szerokiej gamy produktów 

zbożowych oraz krótki wykład na temat wartości żywieniowej prezentowanych 

wyrobów. Kolejny projekt zatytułowany: „Strategiczna rola zbóż niechlebowych w 

profilaktyce i zwalczaniu chorób cywilizacyjnych” dotyczył wartości żywieniowej i 

technologii przetwarzania zbóż takich jak: owies, jęczmień, gryka i proso.  

 

6. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego 

Mój łączny dorobek naukowy stanowi 73 pozycje, w tym: 

 25 oryginalnych prac twórczych  

- 21 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 1 monografia naukowa 

- 1 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 8 rozdziałów w monografiach w j. polskim 

- 6 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 2 rozdziały w monografiach w j. angielskim 

- 2 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 5 komunikatów naukowych na konferencje międzynarodowe  

- 2 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 31 komunikatów na naukowe konferencje krajowe  

- 20 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 1 patent 
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6.1. Wskaźniki dokonań naukowych 

 Suma punktów za publikacje, według załączników do Komunikatu Ministra Nauki      

i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni rok (wg roku opublikowania)* / według 

załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 

grudnia 2015 roku** wynosi odpowiednio: 418,5* / 514** (odpowiednio 382* / 

444**  po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), 

 Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy A wykazu 

czasopism naukowych MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania wynosi: 12,235 

(12,235 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora), 

 liczba prac opublikowanych w czasopismach według listy A wykazu czasopism 

naukowych MNiSW wynosi 15 (łącznie 276 punktów* / 344 punkty**, co stanowi 

odpowiednio 65,95 % / 66,93% ogólnej liczby punktów), 

 Indeks Hirscha opublikowanych prac na dzień 28.12.2015 według bazy Web of 

Science wynosi 3, według bazy Scopus wynosi: 4.  

 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (Cited Reference Search - 

na dzień 28.12.2015) wynosi: 29 (20 bez autocytowań), według bazy Scopus 

(Scopus documents + secondary documents - na dzień 28.12.2015) wynosi: 38 (22 

bez autocytowań). 
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6.2. Liczbowe zestawienie dorobku naukowego 

Rodzaj publikacji Liczba Punkty 

MNiSW* 

Punkty 

MNiSW** 

IF*** 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

Publikacje naukowe w czasopismach 
wymienionych w części A wykazu 
czasopism naukowych MNiSW 

1 6 25 - 

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

3 8,5 12 - 

Rozdziały w monografiach  2 12*1 8 - 

Łącznie publikacje 6 26,5 45 0,00 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

Publikacje naukowe w czasopismach 
wymienionych w części A wykazu 
czasopism naukowych MNiSW  

14 270 319 12,235 

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

7 44 71 - 

Monografie i rozdziały w monografiach  9 68*2 54 - 

Łącznie publikacje 30  382 444  

Komunikaty naukowe 

- Przed uzyskaniem stopnia doktora 14 - - - 

- Po uzyskaniu stopnia doktora 22 - - - 

Łącznie komunikaty naukowe 36 - - - 

Patenty 1 10*1 25  

RAZEM 

(oryginalne prace twórcze, komunikaty 

naukowe i patenty) 

73 418,5 514 12,235 

* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni rok (wg 
roku opublikowania) 
*1  w oparciu o „Szczególne zasady i definicje oceny parametrycznej dla jednostek naukowych i 
jednostek badawczo-rozwojowych. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony 
Środowiska P04” z 4 sierpnia 1998 roku. 
*2 wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych za naukę.  
** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych 
czasopismach 
*** IF wg roku opublikowania  
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6.3. Zestawienie czasopism, w których opublikowano prace naukowe 

Liczba prac Czasopismo Punkty 
MNiSW

* 

Punkty 
MNiSW

** 
Przed 

doktorat
em 

Po 
doktorac

ie 

Suma 
punktów

* 

Suma 
Punktów 

** 

Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych w części A wykazu czasopism 
naukowych MNiSW  
International 
Agrophysics 

25/20/6 25 1 3 38 100 

Journal of Food 
Quality 

20 20 - 1 20 20 

Journal of Cereal 
Science  

35 35 - 1 35 35 

International 
Journal of Food 
Properties 

25 25 - 1 25 25 

Journal of Food 
Science and 
Technology-
Mysore  

35 35 - 2 70 70 

Żywność. Nauka. 
Technologia. 
Jakość.  

15/9 13 - 3 39 39 

International 
Journal of Food 
Science and 
Technology 

25 25 - 1 25 25 

Polish Journal of 
Food and 
Nutrition Science 

15/9 15 - 2 24 30 

Publikacje naukowe w czasopismach wymienionych w części B wykazu czasopism 
naukowych MNiSW 
Żywność. Nauka. 
Technologia. 
Jakość. 

13 13  1 13 13 

Annales UMCS. 
Sectio E 

4 9 - 2 8 18 

Acta 
Agrophysica 

7/6 14 - 2 13 28 

Bromatologia i 
Chemia 
Toksykologiczna  

6/4 6 - 2 10 12 

Postępy Techniki 
Przetwórstwa 
Spożywczego  
 

4 6 2 - 8 12 

Czasopisma naukowe nieujęte w wykazie czasopism naukowych  

Zeszyty Naukowe 
Politechniki 0,5 - 1 - 0,5 - 
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Opolskiej. 
Mechanika. 
Rozdziały  
w monografiach  
w języku 
polskim*** 

6*1/4 4 2 6 36 32 

Rozdziały  
w monografiach  
w języku 
angielskim 

12*2 5 - 2 24 10 

Monografie w 
języku polskim  20 20 - 1 20 20 

Komunikaty 
naukowe na 
konferencje 
międzynarodowe 

- - 3 2 - - 

Komunikaty 
naukowe na 
konferencje 
krajowe 

- - 11 20 - - 

Patenty 10 *1 25 1 - 10 25 
RAZEM - -   418,5 514 
 
* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni rok (wg 
roku opublikowania). 
*1 w oparciu o „Szczególne zasady i definicje oceny parametrycznej dla jednostek naukowych i 
jednostek badawczo-rozwojowych. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony 
Środowiska P04”  z 4 sierpnia 1998 roku. 
*2 wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych za naukę.  
** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych 
czasopismach. 
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WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 
 
 
 
 
 
 

 

I.  Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 
2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) 

II.  Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I) 
opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych  

III. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w 
takich projektach  
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I. WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE,  
o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
nr 65, poz. 595 z późn. zmianami): 
 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Technologia ekstruzji nisko- i wysokotemperaturowej 

w kształtowaniu jakości przetworów zbożowych. 

 

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  
 

I.B.1. Rzedzicki Z., Sobota A.: A study on the process of single-screw extrusion-

cooking of mixtures with a content of pea hulls. International Agrophysics, 2006, 

20, (4), 327–336. 

IF =0,  MNiSW=6 pkt.*  MNiSW=25 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=2  

(Scopus)=2 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, zebraniu literatury, udziale w wykonaniu doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, 
napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział 
procentowy szacuję na 50 %. 
 

I.B.2. Sobota A., Rzedzicki Z.: Effect of extrusion process soft corn semolina and pea 

hulls blends on chemical composition and selected physical properties of the 

extrudate. International Agrophysics, 2009, 23 (1), 67-79. 

IF2009=0,58, MNiSW=20 pkt.* MNiSW=25 pkt.** liczba cytowań (WoS)=6 

(Scopus)=6** 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
70%. 
 

I.B.3. Sobota A., Sykut-Domańska E., Rzedzicki Z.: Effect of extrusion-cooking process 

on the chemical composition of corn-wheat extrudates, with particular emphasis 

on dietary fibre fraction. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2010, 60 

(3), 251-259. 
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IF2010=0 MNiSW=9 pkt.* MNiSW=15 pkt.** liczba cytowań (WoS)=2  

(Scopus)=4 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia, analizie, opracowaniu i 
dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora 
korespondencyjnego. Mój udział procentowy oceniam na 50%. 
 

I.B.4. Sobota A., Dobosz M.: Jakość dostępnych na rynku makaronów razowych i 

pełnoziarnowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 83–99.  

IF2011=0,157 MNiSW=9 pkt.* MNiSW=13 pkt.** liczba cytowań (WoS)=1 

(Scopus)=2 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia, analizie, opracowaniu i 
dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora 
korespondencyjnego. Mój udział procentowy oceniam na 80%. 
 

I.B.5. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Kuzawińska E.: Application of common 

wheat bran for the industrial production of high-fibre pasta. International Journal 

of Food Science and Technology, 2015, 50, 111–119. 

IF5-letni=1,655 MNiSW=25 pkt.* MNiSW=25 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0 

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, udziale w zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia, analizie  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
60%. 
 

I.B.6. Sobota A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Wirkijowska A., Sykut-Domańska E.: 

Zmiany zawartości tłuszczu wolnego w czasie procesu produkcji makaronów 

jajecznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 5 (102), 152-164.  

IF=0 MNiSW=13 pkt.* MNiSW=13 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0, 

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia w skali półprzemysłowej, 
analizie, opracowaniu i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli 
autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy to 70%. 
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I.B.7. Sobota A., Zarzycki P.: Effect of pasta cooking time on the content and fractional 

composition of dietary fibre. Journal of Food Quality, 2013, 36, 127-132. 

IF2013=0,768, MNiSW=20 pkt.* MNiSW=20 pkt.** liczba cytowań (WoS)=1 

(Scopus)=1 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, zebraniu literatury, udziale w wykonaniu doświadczenia, 
analizie i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, napisaniu 
manuskryptu, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy 
szacuję na 75 %. 
 

* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni 
rok (wg roku opublikowania). 
** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w 
sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za 
publikacje w tych czasopismach 
Impact Factor (IF) -  zgodnie z rokiem wydania. W przypadku publikacji z 2014 i 2015 
roku podano IF 5-letni. 
 

 

 
II. WYKAZ INNYCH (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I) 

OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH ORAZ WSKAŹNIKI DOKONAŃ 

NAUKOWYCH  

II. A. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 

Citation Reports (JRC)  

II.A.1. Sykut-Domańska E., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A., Błaszczak W.: 

Distribution of (1,3)(1,4)-Beta-D-Glucans in Grains of Polish Oat Cultivars and 

Lines (Avena sativa L.). Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2016, 66 

(1), p. 0–0, DOI: 10.1515/pjfns-2015-0012. 

 IF2014=0,643 MNiSW=15 pkt.* MNiSW=15 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0 

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu części 
doświadczenia oraz analizie części wyników. Mój udział procentowy szacuję na 
10%. 

 

II.A.2. Zarzycki P., Kasprzak M., Rzedzicki Z., Sobota A., Wirkijowska A., Sykut-

Domańska E.: Effect of blend moisture and extrusion temperature on physical 



dr inż. Aldona Sobota Załącznik 2 
 

 
 

48 

properties of everlasting pea-wheat extrudates. Journal of Food Science and 

Technology - Mysore,  2015, 52(10), 6663-6670.  

IF5-letni=2,534 MNiSW=35 pkt.* MNiSW=35 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu części 
doświadczenia oraz analizie wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 
 

II.A.3. Zarzycki P., Sobota A.: Effect of storage temperature on falling number and 

apparent viscosity of gruels from wheat flours. Journal of Food Science and 

Technology -Mysore, 2015, 52(1), 437-443. 

IF5-letni=2,534 MNiSW=35 pkt.* MNiSW=35 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał udziale w wykonaniu doświadczenia, 
częściowym opracowaniu i analizie  wyników. Mój udział procentowy to 25%. 

II.A.4.  Zarzycki P., Sobota A.: Effect of pH on apparent viscosity of wholemeal oat flour 

water dispersions. International Journal of Food Properties, 2015, 18 (2), 303-

315.  

IF5-letni=1,231 MNiSW=25 pkt.* MNiSW=25 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, udziale w wykonaniu części doświadczenia, analizie  
i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 

 

II.A.5. Zarzycki P., Kasprzak M., Rzedzicki Z., Sobota A., Sykut-Domańska E.: 

Właściwości reologiczne kleików z mąki pszennej jako wskaźnik oceny jej 

wartości wypiekowej. Żywność. Nauka. Technologia, Jakość, 2014, 6(97), 50-66. 

IF=0 MNiSW=15 pkt.* MNiSW=13 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0  

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu części 
doświadczenia oraz analizie wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10 %. 

 

II.A.6. Kasprzak M., Rzedzicki Z., Wirkijowska A., Zarzycki P., Sobota A., Sykut-

Domańska E., Błaszczak W.: Effect of fibre–protein additions and process 

parameters on microstructure of corn extrudates. Journal of Cereal Science, 2013, 

58 (3), 488–494. 
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IF2013=1,943 MNiSW=35 pkt.* MNiSW=35 pkt.** liczba cytowań (WoS)=2, 

(Scopus)=2 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu części 
doświadczenia oraz analizie wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 
 

II.A.7.  Zarzycki P., Sobota A., Ciesielska Ż.: Wpływ czasu składowania na liczbę 

opadania oraz lepkość pozorną kleików mąk pszennych. Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66-78.  

IF2012=0,19 MNiSW=15 pkt.* MNiSW=13 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0 

(Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, udziale w wykonaniu części doświadczenia, analizie  
i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. 
 

II.A.8. Rzedzicki Z., Sobota A., Zarzycki P.: The influence of pea hulls on twin screw 

extrusion-cooking process of cereal mixtures and the physical properties of the 

extrudate. International Agrophysics, 2004, 18(1), 73–81. 

IF=0 MNiSW=6 pkt.* MNiSW=25 pkt.** liczba cytowań (WoS)=3  

(Scopus)=5 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w tworzeniu koncepcji 
przeprowadzenia badań, udziale w wykonaniu części doświadczenia, analizie  
i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 35%. 
 

II.A.9. Rzedzicki Z., Szpryngiel B., Sobota A.: Estimation of some chosen physical 

properties of extrudates obtained from corn semolina and oat bran mixtures. 

International Agrophysics, 2000, 14 (2), 233–239. 

IF=0 MNiSW=6 pkt.* MNiSW=25 pkt.** liczba cytowań (WoS)=5 (Scopus)=7 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
20%. 
 

* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni 
rok (wg roku opublikowania). 
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** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za 
publikacje w tych czasopismach. 
Impact Factor (IF) -  zgodnie z rokiem wydania. W przypadku publikacji z 2014 i 2015 
roku podano IF 5-letni. 
 

II.B. publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych 

niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt. II A:  

 

II.B.1. Sobota A., Zarzycki P., Rzedzicki Z., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A.: 

Effect of cooking time on the texture and cooking quality of spaghetti.  Acta 

Agrophysica, 2013, 20 (4), 693-703.  

MNiSW=7 pkt.*  MNiSW=14 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0 (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
50%. 
 

II.B.2. Sobota A., Rzedzicki Z., Sobieraj M.: Badania składu chemicznego płatków 

musli. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2012, XLV, 2: 131-137. 

MNiSW= 4  pkt.*  MNiSW=6 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu części doświadczeń, analizie i opracowaniu 
części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora 
korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 
 

II.B.3 Sobota A., Łuczak J.: Badania składu chemicznego makaronów instant. 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2010, XLIII, 4, 515-522. 

MNiSW=6 pkt.*, MNiSW=6 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
75%. 

 

II.B.4. Sobota A., Skwira A.: Właściwości fizyczne i skład chemiczny makaronów 

wytłaczanych. Acta Agrophysica, 2009, 13 (1), 245-260.  
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IF=0, MNiSW=6 pkt.*  MNiSW=14 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=6  

(Scopus)=4 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu większości wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
75%. 
 

II.B.5. Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.: Badania właściwości reologicznych 

ekstrudatów z udziałem komponentów owsianych. Annales UMCS sec. E, 2004, 

LIX (1), 2004, 315–322.  

 MNiSW= 4 pkt.*  MNiSW=9 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=1   (Scopus)=1 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia, analizie, opracowaniu 
 i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli autora 
korespondencyjnego. Mój udział procentowy to 15 %. 

 

II.B.6. Sobota A., Rzedzicki Z., 2004: Badania nad technologią ekstruzji dwuślimakowej 

mieszanek z udziałem otrąb pszennych. Annales UMCS sec. E, 2004, LIX (1), 

303–313. 

 MNiSW= 4  pkt.* MNiSW=9 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=1 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu większości doświadczeń, analizie  
i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, 
pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy szacuję na 
50%. 

 

II.B.7. Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania procesu ekstruzji mieszanin zbożowych z 

udziałem grochu. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika, 2000, 60 

(254), 285-292.  

 MNiSW= 0,5 pkt.*  MNiSW= 0 pkt.* liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, udziale w 
wykonaniu części doświadczenia, analizie i opracowaniu części wyników. Mój 
udział procentowy szacuję na 40%. 
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II.B.8. Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania nad procesem uwadniania ekstrudatów 

strączkowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1999, 1-2, 17-22.  

 MNiSW= 4 pkt.*  MNiSW=6 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=3 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu części 
doświadczenia, analizie i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję 
na 40 %. 

 

II.B.9. Rzedzicki Z., Sobota A., 1997. Badania nad procesem ekstruzji mieszanin z 

udziałem soczewicy (Lens Culinaris). Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego, 1999, 1-2, 23-29.  

MNiSW= 4 pkt.*  MNiSW=6 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu 
doświadczenia, analizie i opracowaniu części wyników, dyskusji wyników, 
napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50 %. 

 
* wg załączników do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odpowiedni rok (wg 
roku opublikowania). 
** wg Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych 
czasopismach. 
 

II.C. Publikacje w monografiach naukowych  
 

II.C.1. Sobota A., Zarzycki P., Rzedzicki Z., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A., 

Mazurkiewicz J., Kuzawińska E., Bartoszek K., Krupka M.: Wpływ podciśnienia 

w czasie mieszania składników ciasta na jakość makaronów tłoczonych.  Rozdział 

w monografii pod red.: Wójciak K.M. i Dolatowskiego Z.J., pt.: „Technologiczne 

kształtowanie jakości żywności”. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, rok 

wydania 2015, 125-135, ISBN 978-83-935421-9-2. 

 MNiSW= 4 pkt.* MNiSW= 4 pkt.**, liczba cytowań (WoS)=0  (Scopus)=0 
 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji przeprowadzenia 
badań, zebraniu literatury, wykonaniu doświadczenia w skali przemysłowej, 
analizie, opracowaniu i dyskusji wyników, napisaniu manuskryptu, pełnieniu roli 
autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy oceniam na 50%. 
 

II.C.2. Kuzawińska E., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A., Wirkijowska A., Sykut-

Domańska E.: Studia nad metodą oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy 
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zwyczajnej. Rozdział w monografii pod red.: Wójciak K.M. i Dolatowskiego Z.J., 

pt.: „Technologiczne kształtowanie jakości żywności”. Wydawnictwo Naukowe 

PTTŻ, Kraków, rok wydania 2015, 125-135, ISBN 978-83-935421-9-2.  

MNiSW=4 pkt.* MNiSW=4 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu wyników.  Mój udział procentowy szacuję na 
10%. 

 

II.C.3. Wirkijowska A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A., Sykut-Domańska E., 

Kuzawińska E., Bartoszek K., Mleko S., Tomczyńska-Mleko M.: Wpływ dodatku 

razówki jęczmiennej na wybrane cechy jakościowe pieczywa. Rozdział w 

monografii pod red.: Wójciak K.M. i Dolatowskiego Z.J., pt.: „Technologiczne 

kształtowanie jakości żywności”. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, rok 

wydania 2015, 299-310, ISBN 978-83-935421-9-2.  

MNiSW=4 pkt.* MNiSW=4 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu wyników.  Mój udział procentowy szacuję na 
10%. 

 

II.C.4. Zarzycki P., Sobota A., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A., Rzedzicki Z., 

Bartoszek K., Kuzawińska E., Mleko S., Tomczyńska-Mleko M.: Ocena 

właściwości reologicznych kleików z mieszanek mąk pszennych o zróżnicowanej 

wartości wypiekowej. Rozdział w monografii pod red.: Wójciak K.M.                     

i Dolatowskiego Z.J., pt.: „Technologiczne kształtowanie jakości żywności”. 

Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, rok wydania 2015, 243-254. ISBN 978-

83-935421-9-2.  

MNiSW=4 pkt.* MNiSW=4 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 
15%. 
 

II.C.5. Mazurkiewicz J., Mleko S., Tomczyńska –Mleka M., Stój A., Sobota A., Solarska 

E.:  Zdolność różnych zakwasów piekarskich do degradacji trichotecenów z grupy 

B w cieście żytnim. Rozdział w monografii pod red.: Stadnik J. i Jackowskiej I., 

pt.: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i 
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ocena towaroznawcza. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, rok wydania 

2015, 193-202, ISBN 978-83-935421-7-8. 

MNiSW=4 pkt.* MNiSW=4 pkt.**  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 
10%. 
 

II.C.6. Sykut-Domańska E., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.,Wirkijowska A., 

Kuzawińska E., Kot A., Bartoszek K.: Ocena żywienia dzieci w wieku 

przedszkolnym w województwie lubelskim. Rozdział w monografii pod red.: 

Karwowskiej M. i Gustawa W., pt.: Trendy w żywieniu człowieka. Wydawnictwo 

Naukowe PTTŻ, Kraków, rok wydania 2015, 343-354, ISBN 978-83-935421-8-5. 

MNiSW=4 pkt.* MNiSW=4 pkt.** liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części doświadczenia, 
częściowej analizie i opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 
10%. 
 

II.C.7. Latoch A., Mazurkiewicz J., Skwarek M., Sobota A., Sujka M., Stadnik J., Stasiak 

D., Włodarczyk-Stasiak M, Zarzycki P.: Innowacyjne procesy technologiczne w 

kształtowaniu jakości żywności. Monografia naukowa. Towarzystwo 

Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, rok wydania 2015. ISBN 978-

83-63761-61-5. 

MNiSW=20 pkt.*, MNiSW=20 pkt.**,  liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji opracowania 
zebraniu części literatury i wnikliwym jej opracowaniu, napisaniu części 
manuskryptu, pełnieniu roli autora korespondencyjnego. Mój udział procentowy 
szacuję na 15%. 
 

II.C.8. Rzedzicki Z., Sobota A.: The effect of the process of single-worm extrusion on 

chemical transformations of extrudates with a content of pea hulls. Rozdział w 

monografii pod red. Józefaciuka G., Sławińskiego C. i Walczaka R.T., pt.: 

Review of Current Problems in Agrophysics. Proceedings of 9-th ICA, Lublin, 

rok wydania 2005, 447-450, ISBN 83-89969-15-7. 

MNiSW=12 pkt.*2, MNiSW=5 pkt.**, liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu 
części doświadczenia, częściowej analizie, opracowaniu i dyskusji wyników. Mój 
udział procentowy szacuję na 50%. 

 

II.C.9. Rzedzicki Z., Sobota A., 2005: The effect of the single-screw extrusion-cooking 

on the physical properties of the extrudates with a content of pea hulls. Rozdział 

w monografii anglojęzycznej pod red. Józefaciuka G., Sławińskiego C. i 

Walczaka R.T., pt.: Review of Current Problems in Agrophysics. Proceedings of 

9-th ICA, Lublin, rok wydania 2005, Proceedings of 9-th ICA, Lublin, 447–450, 

ISBN 83-89969-15-7. 

MNiSW=12 pkt.*2, MNiSW=5 pkt.**, liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu 
części doświadczenia, częściowej analizie, opracowaniu i dyskusji wyników. Mój 
udział procentowy szacuję na 50 %. 
 

II.C.10. Rzedzicki Z., Sosik A.: Badania nad procesem ekstruzji przekąsek zbożowo-

strączkowych. Rozdział w monografii pt.: Materiały VII Konferencji Naukowo 

Technicznej BEMS, Bydgoszcz, 1996, 87-93, ISBN 83-90-56-90-00. 

MNiSW= 6 pkt.*1, MNiSW=4 pkt.**, liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu 
części doświadczenia, częściowej analizie, opracowaniu i dyskusji wyników. Mój 
udział procentowy szacuję na 40 %. 
 

II.C.11. Rzedzicki Z., Sosik A., 1996. Wpływ dodatku białek mleka na właściwości 

ekstrudatów zbożowych. Rozdział w monografii, pt.: Materiały VII Konferencji 

Naukowo Technicznej BEMS, Bydgoszcz, 1996, 11-18, ISBN 83-90-56-90-00. 

 MNiSW=6 pkt.*1, MNiSW=4 pkt.**, liczba cytowań (WoS)=0   (Scopus)=0 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu literatury, wykonaniu 
części doświadczenia, częściowej analizie, opracowaniu i dyskusji wyników. Mój 
udział procentowy szacuję na 40 %. 

 

* wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowy, obowiązującego w roku wydania 
monografii.  
*1 w oparciu o „Szczególne zasady i definicje oceny parametrycznej dla jednostek naukowych i 
jednostek badawczo-rozwojowych. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony 
Środowiska P04”  z 4 sierpnia 1998 roku. 
*2 wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych za naukę.  
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** wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.  
  

 

II.D. Komunikaty ustne i postery prezentowane na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach naukowych 

 

II.D.1. Komunikaty ustne 

 
Referaty ustne w j. obcym/polskim 
 

w języku angielskim 
 

II.D.1.1. Rzedzicki Z., Sobota A.: Chemical transformations of the extrudates with a 

content of pea hulls as an effect of the single-screw extrusion-cooking. 9-th 

International Conference on Agrophysics „Environment and Food Safety”, 

Lublin, 28.-31.08.2005. 

 

w języku polskim 
 

II.D. 1.2. Rzedzicki Z., Sobota A., Zarzycki P., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A.,  

Bartoszek K., Kujawińska E. 2015. Zboża niechlebowe – strategiczna rola w 

profilaktyce i zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. V Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa: „Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż”. Puławy, 22-23 

października 2015.  

 

II.D. 1.3. Wirkijowska A.,  Rzedzicki Z., Sobota A., Sykut-Domańska E., Zarzycki P., 

Bartoszek K. 2015. Jęczmień nagi najważniejszym zbożem w żywieniu 

człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Jakość a wykorzystanie 

ziarna zbóż”. Puławy, 22-23 października 2015. 

 

II.D.1.4. Rzedzicki Z., Sobota A.: Wpływ dodatku białek mleka na właściwości 

ekstrudatów zbożowych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna: “Budowa          

i eksploatacja maszyn w przemyśle spożywczym”, Bydgoszcz, 28-30.03.1996. 
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II.D.1.5. Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania nad procesem ekstruzji przekąsek zbożowo-

strączkowych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna: “Budowa i eksploatacja 

maszyn w przemyśle spożywczym”, Bydgoszcz, 28-30.03.1996. 

  

II.D.2. Postery w j. obcym/polskim 
 
w języku angielskim 

 
II.D.2.1. Rzedzicki Z., Sobota A.: The effect of the parameters of the process of single-

worm extrusion on the phisical properties of extrudates with a content of pea 

hulls. 9-th International Conference on Agrophysics „Environment and Food 

Safety”, Lublin, 28-31.08.2005. 

 

II.D.2.2. Rzedzicki Z., Troszyńska A., Honke J., Sobota A., Kozłowska H.: Application 

of pea coat for the production of high fibre extrudates. International conference: 

“Nutritionists meet food scientists and technologists”. Porto, 12-14.04.2000. 

 

II.D.2.3.Rzedzicki Z., Lipiec A., Milczak M., Sosik A.: Extrusion-cooking of cereal-

vegetable snack products. 10th. International Cereal and Bread Congress, Porto 

Carras, 09–12.06.1996.  

 

II.D.2.4.Rzedzicki Z., Sosik A.: Extrusion-cooking of cereal-milk protein blends. 10th. 

International Cereal and Bread Congress, Porto Carras, 09–12.06.1996.  

 

 
w języku polskim 

 
II.D.2.5.Sobota A., Zarzycki P., Rzedzicki Z., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A., 

Mazurkiewicz J., Kuzawińska E., Bartoszek K., Krupka M.: Wpływ podciśnienia 

w czasie mieszania składników ciasta na jakość makaronów tłoczonych. XLII 

Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, Lublin, 25-

26.06.2015. 

 

II.D.2.6..Kuzawińska E., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A., Wirkijowska A., Sykut-

Domańska E.: Studia nad metodą oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy 
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zwyczajnej. XLII Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Żywność-Zdrowie-

Przyszłość”, Lublin, 25-26.06.2015. 

 

II.D.2.7.Wirkijowsjka A., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A., Sykut-Domańska E., 

Kuzawińska E., Bartoszek K., Mleko S., Tomczyńska-Mleko M.: Wpływ 

dodatku razówki jęczmiennej na wybrane cechy jakościowe pieczywa. XLII 

Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, Lublin, 25-

26.06.2015. 

 

II.D.2.8.Zarzycki P., Sobota A., Sykut-Domańska E., Wirkijowska A., Rzedzicki Z., 

Bartoszek K., Kuzawińska E., Mleko S., Tomczyńska-Mleko M.: Ocena 

właściwości reologicznych kleików z mieszanek mąk pszennych o 

zróżnicowanej wartości wypiekowej. XLII Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: 

„Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, Lublin, 25-26.06.2015. 

 

II.D.2.9.Mazurkiewicz J., Mleko S., Tomczyńska –Mleka M., Stój A., Sobota A., 

Solarska E.:  Zdolność różnych zakwasów piekarskich do degradacji 

trichotecenów z grupy B w cieście żytnim. XLII Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: 

„Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, Lublin, 25-26.06.2015. 

 

II.D.2.10. Sykut-Domańska E., Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.,Wirkijowska A., 

Kuzawińska E., Kot A., Bartoszek K.: Ocena żywienia dzieci w wieku 

przedszkolnym w województwie lubelskim. XLII Sesja Naukowa KNoŻ PAN 

pt.: „Żywność-Zdrowie-Przyszłość”, Lublin, 25-26.06.2015. 

 

II.D.2.11.Sobota A., Rzedzicki Z., Sobieraj M.: Badania składu chemicznego wybranych 

płatków musli. XXXIX Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Postęp w wytwarzaniu 

i ocenie żywności”, Poznań, 29.06-01.07.2009.  

 

II.D.2.12.Sobota A., Szakuła A.: Charakterystyka składu chemicznego wybranych 

makaronów typu spaghetti. XXXIX Sesji Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Postęp w 

wytwarzaniu i ocenie żywności”, Poznań, 29.06-01.07.2009. 
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II.D.2.13.Sobota A., Dobosz M.: Właściwości fizyczne i skład chemiczny makaronów 

razowych. IV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, 

Nałęczów, 17-19.09.2008. 

 

II.D.2.14.Sobota A., Jaworska M.: Skład chemiczny, właściwości fizyczne i cechy 

kulinarne makaronów walcowanych. IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Agrofizycznego, Nałęczów, 17-19.09.2008. 

 

II.D.2.15.Rzedzicki Z., Sobota A., Zarzycki P.: Ekstruzja jednoślimakowa mieszanek z 

udziałem otrąb pszennych. Konferencja Agrofizyczna pt.: „Procesy fizyczne w 

kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych”, Lublin, 11-12.05 

2006.  

 

II.D.2.16.Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.: Ekstruzja dwuślimakowa mieszanek z 

udziałem razówki owsianej. Konferencja Agrofizyczna pt.: „Procesy fizyczne w 

kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych”, Lublin, 11-12.05 

2006.  

 

II.D.2.17.Rzedzicki Z., Sobota A., Zarzycki P.: Zmiany składu chemicznego mieszanek z 

udziałem otrąb pszennych w wyniku procesu ekstruzji jednoślimakowej. 

XXXVII Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Doskonalenie jakości żywności i 

żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Gdynia, 26-

27.09.2006. 

 

II.D.2.18.Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.: Zmiany składu frakcyjnego błonnika 

pokarmowego mieszanek zbożowych w wyniku ekstruzji dwuślimakowej. 

XXXVII Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Doskonalenie jakości żywności i 

żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku”, Gdynia, 26-

27.09.2006. 

 

II.D.2.19.Rzedzicki Z., Zarzycki P., Sobota A.: Badania właściwości reologicznych 

ekstrudatów z udziałem komponentów owsianych. Ogólnopolska Konferencja z 

okazji 60-lecia Wydziału Rolniczego pt.: „Agrotechnika w kształtowaniu 

środowiska i jakości żywności”, Lublin, 27-28.09.2004. 
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II.D.2.20.Sobota A., Rzedzicki Z.: Badania nad technologią ekstruzji dwuślimakowej 

ekstrudatów z udziałem otrąb pszennych. Ogólnopolska Konferencja z okazji 60-

lecia Wydziału Rolniczego pt.: „Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i 

jakości żywności”, Lublin, 27-28.09.2004. 

 

II.D.2.21.Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania nad technologią ekstruzji jednoślimakowej 

mieszanek z udziałem otrąb owsianych. XXXIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN pt.: 

„Jakość polskiej żywności w przededniu integracji z UE”, Wrocław, 10-

11.09.2003   

 

II.D.2.22.Rzedzicki Z., Sobota A.:  Wpływ procesu ekstruzji dwuślimakowej na 

przemiany chemiczne ekstrudatów z udziałem otrąb owsianych. XXXIV Sesja 

Naukowa KNoŻ PAN pt.: „Jakość polskiej żywności w przededniu integracji z 

UE”, Wrocław, 10-11.09.2003.  

 

II.D.2.23.Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania procesu ekstruzji mieszanin 

wieloskładnikowych o podwyższonej zawartości włókna pokarmowego. XXXIII 

Sesja Naukowa KTiCHŻ PAN pt.: „Nauka o Żywności: Osiągnięcia i 

Perspektywy", Lublin, 10-11.09.2002. 

 

II.D.2.24.Rzedzicki Z., Sobota A.: Wpływ procesu ekstruzji na przemiany chemiczne 

ekstrudatów o podwyższonej zawartości włókna pokarmowego. XXXIII Sesja 

Naukowa KTiCHŻ PAN pt.: „Nauka o Żywności: Osiągnięcia i Perspektywy", 

Lublin, 10-11.09.2002. 

 

II.D.2.25.Rzedzicki Z., Sobota A.: Wpływ czasu i temperatury na dynamikę uwadniania 

ekstrudatów strączkowych. XXXI Sesja Naukowa KTiCHŻ PAN pt.: „Żywność 

w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy”, Poznań, 14-

15.09.2000. 

 

II.D.2.26.Rzedzicki Z., Sobota A.: Badania procesu uwadniania ekstrudatów 

ledźwianowvch. XXX Sesja Naukowa KTiCHŻ PAN pt.: „Nauka o żywności na 

progu XXI wieku”, Kraków, 14-15.09.1999. 
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II.D.2.27.Rzedzicki Z., A. Troszyńska, H. Kozłowska, A. Sobota: Badania nad 

wykorzystaniem okrywy nasiennej w technologii ekstruzji. XXX Sesja Naukowa 

KTiCHŻ PAN pt.: „Nauka o żywności na progu XXI wieku”, Kraków, 14-

15.09.1999. 

 

II.D.2.28.Rzedzicki Z., Milczak M., Lipiec A., Sosik A.: Zastosowanie ledzwianu do 

produkcji ekstrudatów zbożowych i dań wegetariańskich. XXVII Sesja KTiCHŻ 

PAN pt.: „Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności”,  

Szczecin, 27-28.06.1996. 

 

II.D.2.29.Rzedzicki Z., Sosik A.: Zastosowanie białek mleka do modyfikacji właściwości 

ekstrudatów zbożowych. XXVII Sesja KTiCHŻ PAN pt.: „Postępy w 

technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności”, Szczecin, 27-

28.06.1996. 

 

 

II.D.2.30.Rzedzicki Z., Sosik A.: Możliwości zastosowania grochu, fasoli i soczewicy do  

produkcji ekstrudatów zbożowych. XXVII Sesja KTiCHŻ PAN pt.: „Postępy w 

technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności”, Szczecin, 27-

28.06.1996. 

 

II.D.2.31.Rzedzicki Z., Lipiec A., Cielniak R., Sosik A.: Badania procesu ekstruzji 

mieszanin z udziałem owsa. XXVII Sesja KTiCHŻ PAN pt.: „Postępy w 

technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności”, Szczecin, 27-

28.06.1996.  

 
 

II. E. Uzyskane patenty krajowe  

 

II.E.1. Rzedzicki Z., Milczak M., Sosik A., Mościcki L.: Środek spożywczy: opis 

zgłoszeniowy wynalazku nr 312312 A1, zgłoszony 1996.01.12. Opublikowany w  

Biul. Urz. Patentowego (Online), 1997, 15 (615), s. 7. 
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E. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania: 12,235 

 

F. Liczba cytowań publikacji według bazy:  

Web of Science (WoS – Cited Reference Search): 29 (bez autocytowań 20) 

Scopus (Scopus documents + secondary documents): 38 (bez autocytowań 22) 

 

G. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 3, według bazy Scopus: 4 

 

H. Liczba punktów: 418,5 / 514 

III. KIEROWANIE KRAJOWYMI PROJEKTAMI BADAWCZYMI ORAZ 

UDZIAŁ W TAKICH PROJEKTACH  

1. Projekt badawczy RZPP/BW/1 „Badania procesu ekstruzji mieszanin o 

podwyższonej zawartości włókna spożywczego” finansowany w ramach badań 

własnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Czas trwania: 2000-2010 

Charakter udziału: kierownik następujących zadań badawczych: 

1. „Badania zbóż śniadaniowych typu musli” – rok realizacji 2008; 

2. „Badania wartości technologicznej i żywieniowej makaronów tłoczonych i 

walcowanych” rok realizacji 2008; 

3. „Badania wartości technologicznej i żywieniowej makaronów błyskawicznych” 

rok realizacji 2010; 

4. „Badania dynamiki kształtowania się skrobi opornej w makronach gotowanych” 

rok realizacji 2010. 

 

2. Projekt badawczy RZPP/DS/1 „Technologia termoplastycznej obróbki żywności” 

finansowany w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie. 

Czas trwania: 2000-2010 

Charakter udziału: kierownik następujących zadań badawczych: 

1. „Badania właściwości fizycznych i składu chemicznego makaronów razowych” – 

rok realizacji 2007; 
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2. „Badania właściwości fizycznych i składu chemicznego makaronów typu 

spaghetti” - rok realizacji 2007; 

3. „Badania możliwości modyfikowania składu frakcyjnego błonnika pokarmowego 

w wyniku kulinarnej obróbki makaronów” - rok realizacji 2008 

4. „Badania wpływu czasu gotowania makaronów na właściwości fizyczne i skład 

chemiczny w szczególności zmiany składu frakcyjnego błonnika pokarmowego” - 

rok realizacji 2010.  

5. „Badania właściwości fizycznych i składu chemicznego makaronów 

błyskawicznych”-  rok 2010. 

 

3. Projekt badawczy VZPP/DS/2 „Badania wartości technologicznej i żywieniowej 

spożywczych surowców zbożowych” 

Czas trwania: 2008-2015 

Charakter udziału: kierownik następujących zadań badawczych: 

1. „Ocena wartości technologicznej i przemiałowej pszennych mąk handlowych” 

realizacja w roku 2008 

2. „Badanie wartości makaronowej odmian pszenicy z badań porejestrowych” lata 

realizacji 2010-2015.  

 

4. Projekt badawczy: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronów 

instant”,  realizowany we współpracy z Wytwórnią Makaronu Domowego Pol-Mak 

S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 

2.3.2, Bon na innowacje dla MŚP.  

Planowany czas trwania: 01.03.2016 – 30.06.2016  

Charakter udziału: kierownik zadania badawczego. 
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  INFORMACJA  

O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH,  

WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I POPULARYZACJI NAUKI 
 

 
 
 
 

I. Działalność dydaktyczna 

II. Działalność w zakresie współpracy naukowej i popularyzacji nauki 

III. Współpraca z przemysłem 

IV. Działalność organizacyjna 

V. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 
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I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

1.  Realizowanie zajęć dydaktycznych 

1.1. W latach 1995 – 2015 prowadziłam zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe w j. polskim 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich 

na 3 wydziałach i 4 kierunkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 

 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

- kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – Przetwórstwo zbóż, 

Technologia młynarstwa i kaszarstwa, Projektowanie procesów 

produkcyjnych, Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu 

spożywczego (obecnie Projektowanie technologiczne), Specjalizacja 

dyplomowa: Technologia makaronów i zbóż śniadaniowych, Seminarium 

dyplomowe. 

Od 2010 roku jestem osobą odpowiedzialną za przedmiot Projektowanie 

technologiczne na studiach niestacjonarnych I stopnia. 

Od 2015 roku jestem osobą odpowiedzialną za przedmioty: Projektowanie 

technologiczne i Projektowanie technologiczne w żywieniu zbiorowym na 

studiach stacjonarnych I stopnia.   

- kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka – Projektowanie zakładów 

żywienia zbiorowego.  

Od 2014 roku jestem osobą odpowiedzialną za przedmiot.  

 Wydział Agrobioinżynierii 

- kierunek: Towaroznawstwo – Aparatura i inżynieria procesów 

produkcyjnych. 

W latach 2008 - 2012 byłam osobą odpowiedzialną za prowadzenie 

przedmiotu. 

 Wydział Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) 

- kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, specjalność: Technika Rolno-

Spożywcza  oraz specjalność: Inżynieria żywności – Projektowanie procesów 

produkcyjnych. 
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1.2. W latach 2004 - 2009 wchodziłam w skład minimum kadrowego dla kierunku 

nauczania Technologia żywności i żywienie człowieka na jednolitych studiach 

magisterskich, realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

1.3. Od roku 2004 wchodzę w skład minimum kadrowego dla kierunku nauczania 

Technologia żywności i żywienie człowieka na studiach pierwszego stopnia, 

realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

1.4. W roku 2009 wchodziłam w skład minimum kadrowego dla kierunku nauczania 

Technologia żywności i żywienie człowieka, na studiach drugiego stopnia, 

realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

1.5. Od roku 2014 wchodzę w skład minimum kadrowego dla kierunku Żywienie 

człowieka i dietetyka na studiach drugiego stopnia, realizowanych na Wydziale Nauk 

o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

2. Opracowanie programów i treści przedmiotów 

 dla kierunku nauczania Technologia żywności i żywienie człowieka: 

Projektowanie technologiczne, Technologia makaronów i zbóż śniadaniowych.   

 dla kierunku Towaroznawstwo: Aparatura i inżynieria procesów 

produkcyjnych. 

 dla kierunku Żywienie człowieka i dietetyka: Projektowanie zakładów 

żywienia zbiorowego.  

 

3. Promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych 

 

a.  W latach 2004 – 2016 byłam promotorem 14 prac magisterskich i 20 prac 

inżynierskich na kierunku nauczania: Technologia żywności i żywienie człowieka. 

 

b.  Wykonałem 12 recenzji prac dyplomowych na kierunkach nauczania: Technologia 

żywności i żywienie człowieka, Biotechnologia, (5 recenzji prac magisterskich i 7 

recenzji prac inżynierskich). 
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II. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ  

I POPULARYZACJI NAUKI 

 

1. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych  i krajowych  

Polskie programy stażowo-szkoleniowe 
 

1.1. „Staż sukcesem naukowca”- 6 miesięczny staż współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach EFS, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VIII  Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8. 2 Transfer 

Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 

01. 04. 30-09.2012 rok, Kolonia Ludwin, Wytwórnia Makaronu Domowego Pol-

Mak S.A., uczestnik stażu.  

1.2 „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja wiedzy” szkolenie 

zorganizowane przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w 

partnerstwie z DGA HUMAN MANAGEMENT, współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII  Regionalne Kadry Gospodarki, 

Działanie 8. 2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw, uczestnik szkolenia.    

1.3 „Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych” szkolenie zorganizowane 

przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej, we współpracy z European Association of 

Science Editors, zorganizowane w ramach Prekonferencji VI Konferencji Biblioteki 

Politechniki Łódzkiej, w dniach 23-24 czerwca 2014 w Łodzi, przy ul. 

Wólczańskiej 221/223, uczestnik szkolenia. 

1.4. „Środa z funduszami dla szkół i uczelni” szkolenie zorganizowane w dniu 

07.10.2015, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Szkolenie 

dotyczyło możliwości pozyskiwania środków na badania i infrastrukturę naukową 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, uczestnik 

szkolenia. 

1.5.  „Jak pozyskać środki na badania i innowacje z funduszy UE?” szkolenie 

zorganizowane w dniu 26.11.2015 w Lublinie, przez Biuro Informacyjne 
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Parlamentu Europejskiego. Szkolenie dotyczyło możliwości pozyskiwania środków 

na badania i infrastrukturę naukową z funduszy Unii Europejskiej; uczestnik 

szkolenia. 

 

2. Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi i organizacjami  

 

2.1. Współpraca z Zakładem Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności Instytutu 

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w 

zakresie prowadzenia badań właściwości fizykochemicznych i mikrostruktury 

ekstradowanych produktów zbożowych.  

2.2. Współpraca z Polską Izbą Makaronu w zakresie prowadzenia badań nad oceną 

jakości surowców makaronowych oraz weryfikacji metody oznaczania tłuszczu i 

szacowania liczby jaj w makaronach jajecznych. 

2.3. Współpraca z Instytutem Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie w 

zakresie badania możliwości wykorzystania nasion roślin strączkowych w produkcji 

ekstrudowanych wyrobów zbożowych.  

2.4. Współpraca z Oddziałem Nauki o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań 

Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w zakresie prowadzenia badań nad 

możliwością wykorzystania łuski grochowej w technologii ekstruzji HTST.  

2.5. Współpraca z COBORU w zakresie oceny wartości technologicznej odmian pszenicy 

zwyczajnej i pszenicy durum pochodzących z badań porejestrowych.   

2.6. Współpraca z Hodowlą Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zakładem Głównym  

w Strzelcach, w zakresie badań ziarna wybranych odmian i rodów owsa oraz 

jęczmienia.  

 

3. Udział w komitetach organizacyjnych/naukowych międzynarodowych oraz 

krajowych konferencji naukowych i branżowych 

3.1. XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, organizowana przez 

WNoŻiB UP w Lublinie i PTTŻ, w dniach 25-26.06.2015 w Lublinie, członek 

Komitetu Organizacyjnego.  
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4. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych  

4.1. Recenzje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) (część 

A) – 5 recenzji 

 International of the Science of Food and Agriculture– 1 (rok 2015) 

- Numer manuskryptu JFSA-14-1854. 

 International Journal of Food Science and Technology - 3 (rok 2015)  

- Numer manuskryptu IJFST-2015-17271 

- Numer manuskryptu IJFST-2015-17867 

- Numer manuskryptu  IJFST -2015-19288 

 Chemical Industry and Chemical Engineering Quaterly - 1 (rok 2016) 

- Numer manuskryptu - 4233 

 

4.2. Recenzje rozdziałów w monografiach – 3 recenzje 

Byłam recenzentem 3 rozdziałów w monografii zatytułowanej: „Technologiczne 

kształtowanie jakości żywności” pod redakcją Karoliny M. Wójciak i Zbigniewa 

Dolatowskiego. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-

935421-9-2. 

 

5. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych  

5.1. od 2013 – członek Rady Programowej kierunku Technologia żywności i żywienie 

człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

5.2. 2005 – 2009 – członek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawiciel niesamodzielnych 

pracowników naukowych. 

5.3. 2005 - 2009 – członek Wydziałowej Komisji ds Kadr Naukowych Wydziału Nauk o 

Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

5.4. 2012 – 2016 – członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

5.5 od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), Oddział 

Lubelski. 
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6. Inne osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki  

6.1. Brałam udział w 2 edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki (LFN): 

 X Lubelskim Festiwalu Nauki, realizowanym w dniach: 14-20.09.2013, 

współwykonawca projektu: „Płatki, kasze i pęczaki – znacie wszystko to 

dzieciaki?”  

 XII Lubelskim Festiwalu Nauki, realizowanym w dniach: 19-25 09. 2015,     

współwykonawca 3 projektów:  

 „Żywność zbożowa, smaczna i zdrowa”;  

 „Płatki, kasze i pęczaki – znacie wszystko to Dzieciaki?”; 

 „Strategiczna rola zbóż niechlebowych w profilaktyce i zwalczaniu chorób 

cywilizacyjnych”. 

6.2. Brałam udział w 2 edycjach Dni Otwartych UP w Lublinie. Byłam współautorem 

dwóch projektów, zatytułowanych: „Płatki, Kasze - ale pycha”, realizowanych 

kolejno w roku 2014 i 2015. 

6.3. Brałam udział w Nocy Uniwersytetów organizowanej w czerwcu 30 maja 2014 r. 

Byłam współautorem projektu zatytułowanego: „Zbożowa żywność funkcjonalna w 

profilaktyce i zwalczaniu chorób cywilizacyjnych”. 

 

III. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM 

Współpraca z zakładami przemysłu spożywczego 

 

1. Współpraca z Wytwórnią Makaronu Domowego Pol-Mak S.A., Ludwin Kolonia 

58, 21-075 Ludwin.  

Firma jest jednym z czołowych producentów makaronów w woj. lubelskim. 

Specjalizuje się w produkcji tradycyjnych makaronów jajecznych oraz szerokiej 

gamy makaronów tłoczonych. Efektem współpracy, którą rozpoczęłam w 2012 

roku, było podniesienie jakości i konkurencyjności rynkowej produkowanych przez 

Firmę wyrobów oraz opracowanie nowej linii produktów – makaronów 

pełnoziarnistych. Obecnie nasza współpraca koncentruje się na opracowaniu 

innowacyjnej w skali Firmy technologii produkcji makaronów instant. 

Przeprowadzone wstępne badania w skali przemysłowej dały zadawalające 

rezultaty. Przedsiębiorstwo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
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2014-2020, poddziałanie 2.3.2, Bon na innowacje dla MŚP, złożyło wniosek           

o dofinansowanie prowadzonych badań ze środków UE. 28 grudnia 2015 r. 

podpisana została umowa (Nr 1/2015) pomiędzy Firmą a Uniwersytetem 

Przyrodniczym, precyzująca warunki realizacji zadania badawczo-rozwojowego. W 

ramach współpracy z Firmą wielokrotnie organizowałam zajęcia terenowe dla 

studentów kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka.  

2. Współpraca z Przedsiębiorstwem Ekologicznym Ekoflora Siewielec Tadeusz, ul. 

Kolejowa 14, 23-200 Kraśnik.  

W ramach współpracy przeprowadziłam badania nad wpływem nawożenia 

dolistnego na skład chemiczny i wartość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. 

Uzyskane wyniki dowiodły o korzystnym wpływie nawożenia na jakość i wartość 

technologiczną ziarna. 

3.  Współpraca z Firmą Europiek Sp. z o.o., ul. Banacha 1, 20-276 Lublin. 

Organizowanie zajęć terenowych dla studentów kierunku: Technologia żywności i 

żywienie człowieka.  

4. Współpraca z Firmą Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie. ul. Podkarpacka 15, 35-

082 Rzeszów.  

Organizowanie zajęć terenowych dla studentów kierunku: Technologia żywności i 

żywienie człowieka.  

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA 

 

1. 2015 – członek Komitetu Organizacyjnego XLII Sesji Naukowej Komitetu 

Nauk o Żywności PAN zatytułowanej: Żywność-Zdrowie-Przyszłość. Lublin 25-

26.06 2015. 

2. 2014 - 2015 – udział w organizacji „Dni Otwartych” Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

3. 2014 – udział w organizacji Nocy Uniwersytetów.  

4. 2005- 2015 - organizacja zajęć terenowych w zakładach przemysłu spożywczego 

dla studentów kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka. 
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V. OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
Nagrody: 

1. 1997- Nagroda zespołowa IIo JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie  

(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) za działalność naukowo-badawczą w roku 

1996. 

2. 2004 - Nagroda indywidualna IIIo JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie  

(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) za wyróżniającą się rozprawę doktorską 

2003.  

3. 2011 - Nagroda zespołowa IIo JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za 

osiągnięcia naukowe w latach 2008 – 2010.  

4. 2015 – Nagroda Jubileuszowa z okazji 20-lecia pracy zawodowej.  

 

 

 

 


