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RECENZJA 

 

Rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Bartosza Kruszewskiego, pt.: „Ocena 

zmian kompozycji wybranych składników bioaktywnych w masach kakaowych podczas 

produkcji czekolady gorzkiej” wykonanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. inż. 

Mieczysława Obiedzińskiego w Zakładzie Oceny Jakości Żywności na Wydziale Nauk o 

Żywności SGGW w Warszawie. 

 
 
 
 

Problematyka rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Bartosza Kruszewskiego dotyczy 

związków bioaktywnych o pozytywnym działaniu na zdrowie człowieka (sterole, tokoferole, 

flawonoidy) oraz związków o udowodnionym, niekorzystnym wpływie, takich jak: 

akrylamid, furan. 
 
Celem badań było wykonanie analiz i przedstawienie zmian zawartości kluczowych ze 

zdrowotnego punktu widzenia substancji bioaktywnych na wszystkich etapach produkcji 

czekolady gorzkiej. Hipoteza badawcza zakładała, że na profil oraz zawartość składników 

biologicznie czynnych w czekoladzie wpływają zastosowane procesy produkcji czekolady, 

skład surowcowy oraz ich pochodzenie. 
 
Podjęcie badań polegających na prześledzeniu zmian zawartości wspomnianych związków w 

czekoladzie gorzkiej uważam za ważne i potrzebne ze względu na rosnącą świadomość 

konsumentów, dotyczącą wpływu odżywiania na zdrowie, w tym spożycie czekolady. 
 
Procesy produkcji takie jak prażenie ziarna, miażdzenie, wstępne mieszanie w mikserze, 

konszowanie, temperowanie oraz zachodzące podczas ich trwania interakcje między 

składnikami tworzą fizyczne właściwości czekolady. Wpływają one na jakość i stabilność 
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produktu tuż po produkcji oraz w czasie transportu i przechowywania. Kształtują także 

unikalne właściwości sensoryczne, charakterystyczne dla danego typu czekolady. Stąd uwaga 

specjalistów w zakresie produkcji czekolady skupiona jest na badaniu wpływu zastosowanych 

procesów i ich parametrów oraz optymalnej pod względem technologicznym i ekonomicznym 

kompozycji surowcowej. 
 
Praca ma strukturę przyjętą w rozprawach doktorskich przyrodniczych, tzn. składa się ze 

wstępu, przeglądu literatury, celu, materiału i metodyki badań, wyników i dyskusji, 

stwierdzeń i wniosków oraz spisu literatury. Liczy 219 stron, z czego oprócz streszczenia w 

języku polskim i angielskim oraz dwustronicowego wstępu, na przegląd literatury przypadają 

43 strony. Przedstawienie celu, hipotezy badawczej i zakresu pracy zajmuje 1 stronę. Materiał 

i metodyka badań zostały przedstawione na 16 stronach, a wyniki i dyskusja z 41 rysunkami i 

36 tabelami na 177 stronach. Cytowane piśmiennictwo obejmuje 262 pozycje. W pracy 

znajduje się także wykaz osiągnięć Doktoranta. 
 
Przegląd literatury jest bardzo obszerny i poświęcony wielu różnym zagadnieniom. W 

charakterystyce surowców stosowanych do produkcji czekolady gorzkiej omówiono surowiec 

roślinny tj. owoce kakaowca, miazgę kakaową, tłuszcz kakaowy i jego alternatywy, proszek 

kakaowy oraz emulgatory. Następnie opisano technologię produkcji czekolady i zawarte w 

niej substancje bioaktywne (pierwiastki, sterole, tokoferole, polifenole, akrylamid i furan). 
 
Ostatni podrozdział w tej części poświęcony jest barwie surowców, półproduktów i 

produktów gotowych. 
 
Oceniam, że Pan mgr inż. Bartosz Kruszewski poznał światowe piśmiennictwo dotyczące 

surowców, aspektów technologii produkcji czekolady gorzkiej i substancji bioaktywnych tych 

wyrobów i potrafił z tej wiedzy skorzystać do sformułowania celu i zakresu badań, 

postępowania doświadczalnego oraz dyskusji uzyskanych wyników. 
 
Materiał do badań stanowiły próbki surowców kakaowych, półproduktów i gotowych 

czekolad, pobrane z linii technologicznych z fabryk trzech różnych producentów. Należy 

zaznaczyć, że producenci posiadali odmienne parki maszynowe, stosowali różne technologie 

(podane na schematach) oraz surowce otrzymywane od różnych dostawców. W pracy nie 

podano informacji dotyczącej okresu, w którym pobierano próbki oraz częstotliwości ich 

pobierania. 
 
Do badań analitycznych wykorzystano standardowe metodyki (zawartość suchej masy, 

zawartość tłuszczu, aktywność wody), metody spektrofotometryczne do oznaczenia polifenoli 

ogółem i ich frakcji, oznaczanie pierwiastków metodami spektrometrii atomowej, 
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oznaczanie barwy metodą odbiciową oraz chromatograficzne oznaczanie tokoferoli, steroli, 

akrylamidu i furanu. Należy podkreślić, że w chromatografii gazowej do oznaczenia tych 

składników wykorzystano spektrometrię masową i standardy wewnętrzne znakowane 

izotopami, co bardzo podnosi wartość naukową uzyskanych wyników. Metodyka 

postępowania została poprawnie dobrana i wyczerpująco opisana. Moja uwaga dotyczy 

jedynie użycia terminu transestryfikacji na str. 61 zamiast zmydlanie. 
 
Eksperymentalna i bardzo pracochłonna część pracy doktorskiej mgr inż. Bartosza 

Kruszewskiego, obejmowała: 

 

1. Oznaczanie suchej masy i aktywności wody i zawartości tłuszczu w badanych 

próbkach. 
 

2. Oznaczanie procentowej zawartości łuski w ziarnie kakaowym. 
 

3. Badanie barwy pobranych próbek w skali CIE L*(jasność), a* (czerwone pigmenty), 

b*(żółte pigmenty i wyliczenie parametrów: indeks bieli W, odcień h; nasycenie C*i 

bezwzględną różnicę barwy ΔE*. 
 

4. Oznaczenie zawartości cholesterolu, kampesterolu, stigmasterolu i sitosterolu w 

próbkach ziarna kakaowego, w półproduktach z poszczególnych etapów produkcji i w 

próbkach czekolad. 
 

5. Oznaczenie zawartości tokoferoli w badanych próbkach. 
 

6. Oznaczenie zawartości polifenoli ogółem, flawonoidów, flawan-3-oli i 

proantocyjanidyn w pobranych próbkach. 
 

7. Oznaczanie zawartości makro- i mikroelementów (sodu, potasu, magnezu, wapnia, 

fosforu, cynku, żelaza) oraz zawartości metali ciężkich (nikiel, ołów, kadm) w 

badanych próbkach. 
 

8. Oznaczenie zawartości akrylamidu i furanu w materiałach pobranych u trzech 

producentów. 
 

9. Wykonanie analizy chemometrycznej – analiza głównych składowych otrzymanych w 

materiale badawczym oraz profile sterolowe, tokoferolowe i pierwiastkowe. 

 

Wyniki badań zestawione w tabelach i na rysunkach Doktorant zinterpretował na ogół 

prawidłowo. W dużym stopniu są potwierdzeniem danych literaturowych. Autor miał 

niekiedy trudności w interpretacji wyników i prowadzeniu dyskusji z uwagi na ocenę różnych 

technologii stosowanych w trzech zakładach czy też brak dokładnej znajomości surowców 

stosowanych przez producentów. 
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Na podstawie poprawnie przeprowadzonych badań Doktorant wykazał, że: 

 

Prekursorem barwy czekolad była miazga kakaowa i prażone ziarno. Ponadto w 

dwóch zakładach największe znaczenie w kształtowaniu barwy czekolady miało 

walcowanie i temperowanie a w trzecim prażenie i konszowanie. 
 

Straty steroli mają miejsce na różnych etapach produkcji czekolad gorzkich. W czasie 

procesu prażenia dochodzą do 31%. Autor uzasadnia te straty procesami utleniania, 

chociaż nie wykrywał oksysteroli. 
 

Straty tokoferoli dochodzą do 52% pierwotnej zawartości w surowcach. W trakcie 

procesu produkcji nie zostały zaburzone wzajemne proporcje poszczególnych 

kongenerów. 
 

Surowce kakaowe i czekolady gorzkie to produkty bogate w polifenole. Proces 

produkcji czekolad gorzkich w sposób złożony modyfikuje ich zawartość. 
 

Czekolady gorzkie stanowią dobre źródło żelaza, potasu, magnezu i fosforu. 

Zawartość ołowiu, kadmu i niklu w czekoladach jest niska i nie stanowi zagrożenia. 
 

Na zawartość akrylamidu w czekoladzie (62-97 ng/g) mają wpływ surowce (prażone 

ziarno, miazga, proszek kakaowy) oraz zabiegi jakim są one poddawane. 
 

Największą zawartość furanu wykazano w ziarnie kakaowym prażonym (25-34 ng/g), 

natomiast w czekoladzie gorzkiej występuje niska zawartość furanu 0,7-1,3 ng /g). 

Wskazano, że procesy odbywające się w otwartych naczyniach sprzyjają odparowaniu 

tej substancji. 

 

Na zakończenie pracy Autor przedstawił 14 stwierdzeń i wniosków. W mojej ocenie nie ma 

żadnych wniosków, natomiast są sformułowania często nie wynikające z własnych badań (nr 
 
2, 3 i 6). 

 

Mankamentem pracy jest połączenie części Omówienie Wyników z ich Dyskusją. Przy tak 

ogromnym materiale wynikowym trudno jest oddzielić osiągnięcia wynikające z własnych 

badań, a badań innych autorów. Prowadzi też to do powtórzeń. Ponadto przy przyjęciu 

takiego układu pracy przydałoby się podsumowanie, którego tu brakuje. 

 

Inne uwagi recenzenta dotyczą niepotrzebnego ubarwiania języka naukowego, np.: 

 

Str. 27 – Moc i czas trwania prażenia… 
 

4 
 

 



 


