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Podstawą opracowania oceny jest:  

- pismo Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW W Warszawie –  
prof. dr hab. Doroty Witrowej-Rajchert (WNoŻ-V-2/34//2016), która na 
wniosek Rady Wydziału zwróciła się do mnie o opracowanie oceny ww. 
pracy doktorskiej; 

- praca doktorska mgr inż. Aleksandry Jedlińskiej. 
 

W okresie ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrastające 
zainteresowanie wykorzystaniem wyników prac badawczych w praktyce 
przemysłowej. Dlatego też coraz więcej prac naukowych powstaje na tzw. 
zamówienie określonego partnera gospodarczego lub jest realizowane  
w bezpośredniej ścisłej współpracy. Dzięki temu już na etapie tworzenia założeń 
badawczych można bezpośrednio konsultować cele pracy tak aby były one 
„szyte na miarę” potrzeb i wyzwań przed jaką stoi krajowa gospodarka. Tego 
rodzaju podejście stwarza szansę w stosunkowo krótkim czasie na efektywną 
weryfikację przydatności otrzymanych wyników w praktyce gospodarczej 
prowadzącej ostatecznie w optymalnych warunkach do nowych wdrożeń  
w produkcji przemysłowej. Dlatego tak cenne są prace badawcze na stopnie  
i tytuły naukowe realizowane w bezpośredniej „rzeczywistej” współpracy  
z partnerami gospodarczymi.  

Przykładem tego rodzaju pracy jest przedstawiona do oceny praca  
p. mgr inż. Aleksandry Jedlińskiej, która była realizowana we współpracy  
z firmą „Pollena-Aroma”. 
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Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska liczy 174 strony i została 
podzielona na 7 zasadniczych części:  przegląd literatury, wydzieloną część 
opisującą cel i zakres pracy, część doświadczalna określona jako metodyka 
pracy, omówienie i dyskusja wyników, podsumowanie najważniejszych 
otrzymanych wyników w części stwierdzenia i wnioski oraz na zakończenie spis 
literatury. Układ pracy jest typowy dla tego typu opracowań badawczo-
naukowych. 

Doktorantka we wstępie pracy opisuję i podkreśla złożoność procesu 
przygotowania do procesu produkcji aromatów proszkowych pod względem ich 
kompozycji zapachowej i w kolejności dobranie ostatecznego składu 
kompozycji przeznaczonej do procesu suszenia tak aby otrzymany produkt 
proszkowy cechował się wysokimi walorami smakowo-zapachowymi, 
odpowiednią trwałością oraz odpowiednimi właściwościami użytkowymi.  
„Przegląd literatury” liczący 23 strony jest próbą zaprezentowania  
w syntetyczny sposób genezy wyboru celu pracy od próby opisu stanu wiedzy 
na temat złożoności budowy zmysłów węchu i smaku oraz ich znaczenia dla 
oceny konsumenckiej danego produktu spożywczego. W kolejnych punktach 
określone zostały cele stosowania substancji aromatycznych oraz przedstawione 
definicje aromatów.  Wobec braku jednoznacznego podziału aromatów autorka 
pokusiła się o opracowanie na podstawie rozmów z pracownikami firmy 
„Polenna-Aroma” i zaproponowanie własnego podziału według trzech kategorii: 
pochodzenie surowca, formy handlowej i rodzaj smaku. Bardzo interesujący  
i wartościowy jest opis technologii produkcji aromatów spożywczych, który 
został skonsultowany i zweryfikowany przez doświadczonych pracowników 
zajmujących się przygotowaniem receptur nowych produktów. Bardzo ciekawe 
jest także zestawienie tabelaryczne (tabela 2.1 str. 14) typowych określeń 
wykorzystywanych w praktyce przemysłowej opisujących cechy smakowo-
zapachowe komponowanych aromatów.  

W kolejnym punkcie zostały omówione związki aromatotwórcze  
i dokonano ich charakterystyki z punktu widzenia budowy chemicznej.  Ze 
względu na liczne związki zapachowe decydujące o właściwościach 
zapachowych uważam, że byłoby celowe przygotowanie dodatkowego 
zestawienia tabelarycznego systematyzującego najczęściej wykorzystywane 
grupy związków chemicznych z uwzględnieniem rodzaju ich 
charakterystycznych grup funkcyjnych odpowiadających za określone 
właściwości „nuty” zapachowe. Dodatkowo ze względu na podobieństwa co do 
omawianej tmeatyki pkt. 2.4.2 „Związki aromatotwórcze” powinien być 
zintegrowany z pkt. 2.5 „Podział aromatów według pochodzenia surowców”.  
W kolejnych fragmentach została dokładnie opisana analiza sensoryczna z jej 
podziałem uwzględniającym stosowane metody analityczne i hedoniczne. 
Doktorantka poświęciła dużo miejsca prezentacji stanu prawnego związanego  
z oznaczeniem aromatów na etykietach opakowań co ma szczególne znaczenie 
w obecnych czasach, kiedy producenci poszukują rozwiązań technologicznych 
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pozwalających na stosowanie zasady tzw. „czystej etykiety”. Autorka zwięźle 
opisuje kierunki zastosowania aromatów w różnych wyrobach ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów spożywczych. Doktorantka poświęciła specjalnie 
wydzielony punkt omówieniu procesów enkapsulacji aromatów z opisem zalet 
wynikających z ich stosowania. Pani magister skupiła się tylko na emulsyjnych 
metodach kapsułkowania co niewątpliwie wynika z faktu, że to właśnie one są 
najczęściej wykorzystywane przemysłowo do immobilizacji aromatów. W pracy 
została dokonana charakterystyka materiałów powłokowych używanych do 
enkapsulacji aromatów z podkreśleniem znaczenia przemysłowego 
maltodekstryn i gumy arabskiej.  W Tabeli 2.4 uwodornionym tłuszczom 
autorka za innymi autorami przypisuje jako szczególne właściwości m.in. 
barierowość dla tlenu.  W tym przypadku nie jest to prawda, gdyż nasycone 
kwasy tłuszczowe podobnie jak poliolefiny (polietylen czy polipropylen) nie są 
dobrymi barierami dla tlenu. Natomiast z pewnością uwodornione tłuszcze są 
dobrą barierą dla wody i pary wodnej.    

Doktorantka przedstawiła bardzo ciekawe zastawienie możliwości  
i ograniczeń poszczególnych metod enkapsulacji (tab. 2.7 – str. 29). Na 
zakończenie omówiła wybrane przykłady doniesień naukowych na temat 
enkapsulacji związków aromatycznych.  Niestety w tym opisie brakuje 
szczegółowego zestawienia i podsumowania informacji na temat 
dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącego enkaspulacji aromatów jakimi 
zajmowała się w dalszej części pracy, tak aby jednoznacznie można było 
przeanalizować zasadność i celowość wyboru celu pracy w świetle 
dotychczasowego stanu wiedzy. W samym podsumowaniu na stronie 32 autorka 
zwraca uwagę na kilka istotnych elementów jakie zaważyły o wyborze tematu 
pracy doktorskiej m.in. brak analizy w literaturze naukowej wpływu 
zróżnicowanego składu danych aromatów często określanych ogólnie jedną 
nazwą np. waniliowych na proces suszenia oraz właściwości otrzymanych 
aromatów proszkowych.  Jednocześnie autorka podjęła się próby rozwiązania 
konkretnych wyzwań jakie zostały przedstawione przez partnera gospodarczego 
w tym otrzymanie produktów na podstawie wskazanych aromatów 
charakteryzujących się odpowiednią podwyższoną stabilnością, intensywności 
zapachu i smaku oraz określenie możliwości wyeliminowania alkoholu 
etylowego z formulacji jakie są wykorzystywane i w następstwie otrzymane na 
ich podstawie emulsje są poddawane procesowi suszenia.     

W tym miejscu jako recenzent  po zapoznaniu się z celleem i zakresem 
pracy chciałbym podnieść swoją wątpliwość dotyczącą poprawności  
i adekwatności użytego w tytule sformułowania optymalizacja, którą za 
słownikiem PWN definiujemy jako wyznaczeniem najlepszego rozwiązania 
jakiegoś zadania (np. w przypadku tej pracy chodzi o projektowanie produktu 
lub procesu) ze względu na przyjęte kryteria w układzie jedno-  
i wielokryterialnym. Niestety w pracy nie została przeprowadzona dyskusja na 
temat wyboru kryteriów istotnych, które następnie uwzględniono w procesie 
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optymalizacji. Brak jest także informacji o sposobie/metodzie wyboru 
optymalnych warunków procesu mikrokapsułkowania? W opisanym celu pracy 
na stronie 33 są wymienione tylko tzw.  elementy składowe optymalizacji, które 
według mnie są kryteriami procesu optymalizacji co powinno być poprzedzone 
dogłębną analizą i opisem argumentującym wybór z punktu widzenia ich 
znaczenia dla całego procesu kapsułkowania. Według mnie pominięto bez 
dyskusji istotne kryteria optymalizacyjne, których poprawne zdefiniowane, 
wskazanie ich potencjalnego znaczenia oraz wyznaczenie ich wartości 
brzegowych ma pierwszorzędne znaczenie dla każdego procesu optymalizacji.  
Dlatego też według mojej opinii zdecydowanie poprawniej zamiast słowa 
optymalizacja byłoby użycie w tytule ogólnego sformułowania: „określenie 
wpływu wybranych parametrów  procesu suszenia rozpyłowego”.  

Rozdział „Metody pracy” liczy 16 stron i jest podzielony na  
5 części: plan badań, materiał badawczy, metody technologiczne, metody 
analityczne oraz analiza statystyczna.  Przeprowadzone badania omówione jako 
plan badań zostały podzielone na III części: 

- pierwsza obejmowała analizę procesu suszenia w warunkach 
laboratoryjnych oraz właściwości otrzymanych produktów dla trzech 
rodzajów modelowych aromatów waniliowych oraz cytrusowych; 

- druga obejmowała badanie właściwości czterech rodzajów 
przemysłowych proszkowych aromatów produkowanych przez firmę 
„Pollena-Aroma” – pomarańczowy, grapefruitowy, waniliowy  
i malinowy, gdzie zastosowano różne metody obróbki wstępnej w tym 
homogenizacji a proszki do analizy pobierano z odbieralnika i komory 
suszarki rozpyłowej; 

-   trzecia część najbardziej obszerna została podzielona na trzy etapy, gdzie  
w pierwszym opracowano nowe receptury poszczególnych aromatów 
najczęściej produkowanych przez firmę „Pollena-Aroma” bez udziału 
etanolu: które wysuszono w warunkach laboratoryjnych i poddano 
analizie sensorycznej. W drugim etapie wybrane aromaty opracowane  
w pierwszym etapie suszono w skali produkcyjnej w suszarce starej i 
nowej generacji a dla otrzymanych proszków dokonywano analizy ich 
wybranych właściwości fizyko-chemicznych w tym poddano je ocenie 
sensorycznej. Trzeci etap obejmował badania dotyczące poprawy jakości 
aromatów cytrusowych, wybrano modelowy aromat pomarańczowy, 
gdzie badania obejmował suszenie z zastosowaniem suszarek nowej 
generacji w tym w trybie dosuszania fluidalnego oraz homogenizacji 
dwustopniowej ciśnieniowej z zachowaniem jednakowej receptury. Na 
zakończenie określono możliwość zmiany receptury z uwzględnieniem 
zmiennych proporcji gumy arabskiej w stosunku do matodekstryny 
najpierw w skali laboratoryjnej i powtórzenie wybranych prób w skali 
produkcyjnej z uwzględnieniem oceny sensorycznej, testów 
przechowalniczych, badania sypkości i barwy. 
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Niestety w wyborze aromatów wytypowanych do suszenia, poza I częścią 
badawczą gdzie podano przybliżony skład dla 3 aromatów waniliowych i 3 
aromatów cytrusowych, w pozostałych występuje brak możliwości weryfikacji 
ilości zastosowanych substancji aromatyzujących oraz nośników w postaci 
maltodekstryn i gumy arabskiej. Niewątpliwie może to wynikać z konkretnych 
oczekiwań i wymogów partnera gospodarczego (w przypadku II i III części 
badawczej pojawia się sformułowanie: receptura zastrzeżona przez producenta). 
Jednakże fakt ten wpływa na trudność w jednoznacznym określeniu  
i interpretacji wpływu zastosowanej receptury oraz określonej metody suszenia 
na właściwości otrzymanych produktów.  Nie wiem czy z tego powodu nie było 
by bardziej celowe z punktu widzenia poznawczego skoncentrowanie się tylko 
na dwóch rodzajach aromatów (waniliowym i cytrusowym) oraz zbieżnych 
metodach technologicznych, a nie stosowanie często odmiennych aromatów  
o nieznanym składzie przy zastosowaniu odmiennych nośników oraz urządzeń 
technologicznych.   
Czy warunki termiczne zastosowane podczas suszenia rozpyłowego  
z wykorzystaniem suszarki laboratoryjnej Buchi Mini Spray Dryer B-290 
gwarantowały taką samą powtarzalną temperaturę wylotową powietrza jak w 
przypadku obu suszarek przemysłowych GEA dla której wskazano temperaturę 
wylotową powietrza 80 °C? 
W pracy w części poświęconej opisowi procesu suszenia pojawiają się 
niepotrzebne wielokrotne powtórzenia dot. warunków przechowywania 
otrzymanych proszków po procesie suszenia rozpyłowego (aż 5-krotnie na 
stronach 40-42 są powtórzone informacje dot. sposobu przechowywania m.in. 
cyt. „w zamkniętych foliowych torebkach i plastikowych pudełkach”). Tutaj 
wydaje się być bardziej istotne i zasadne określenia i doprecyzowanie z jakiego 
rodzaju materiału foliowego były wykonane zastsowane torebki – rodzaj 
tworzywa sztucznego oraz określenie struktury materiału kompozytowego 
„wielowarstwowy” i grubość folii. Pozwoliłoby to na określenie na ile folie 
takie miały wystarczające właściwości barierowe dla tlenu, pary wodnej oraz 
organicznych związków lotnych co niewątpliwie może mieć ogromne znaczenie 
dla utrzymania wysokiej jakości proszkowego produktu podczas 
przechowywania. Dodatkowo fragment ten dość lakonicznie opisuje 
wykorzystane urządzenia do procesów suszenia, zastosowane warunki oraz 
parametry procesu w tym czas suszenia zasadniczego od momentu 
ustabilizowania procesu suszenia. Niestety brak porównania szybkości 
odparowania wody w określonych warunkach temperatury dla trzech 
zastosowanych urządzeń powoduje, że nie jest możliwe określenie i realne 
porównania skali zastosowanych procesów. Dodatkowo dziwi brak możliwości 
pozyskania od producenta jakichkolwiek informacji na temat warunków 
dosuszania w złożu fluidalnym. Brak takiej informacji uniemożliwia pełną 
analizę i głębszą dyskusję otrzymanych wyników oraz sformułowania bardziej 
interesujących wniosków wynikających z przeprowadzonych doświadczeń. 
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Metody analityczne zostały przyjęte w sposób prawidłowy adekwatnie do 
wskazanego zakresu i przedmiotu analizy. W tym miejscu chciałbym tylko 
poprosić o wyjaśnienia następujących wątpliwości jakie mi się nasunęły podczas 
lektury.  
Nie do końca wiadomo z czego wynika zmienność przyjętej liczby powtórzeń  
w poszczególnych badaniach/testach właściwości fizyko-chemicznych (pkt. 
4.4.1-4.4.6 str. 42-43) - od 3 do 6 powtórzeń? 
Kolejną wątpliwość budzi wybór metody pomiaru stabilności emulsji (pkt. 
4.4.14 str. 48). W przypadku wykorzystania emulsji do suszenia rozpyłowego 
istotna jest stabilność chwilowa takiego układu bezpośrednio lub w krótkim 
czasie po jej otrzymaniu, kiedy najczęściej nie obserwujemy jeszcze 
widocznego rozwarstwienia emulsji, co było wykorzystane w pracy jako 
wyznacznik stabilności emulsji? 
W pracy w opisie badań sensorycznych pada sformułowanie wykwalifikowany 
zespól ekspertów (kim byli eksperci i skąd te kwalifikacje - jak je zdobyli). Czy 
byli to pracownicy firmy Pollena-Aroma? Wynik badań sensorycznych 
związków aromatycznych w dużej mierze zależy od doświadczenia i wiedzy 
osób oceniających.    

Rozdział 5 „Omówienie i dyskusja wyników” jest bardzo obszerny, liczy 
aż 103 strony i został podzielony na trzy części stosowanie do 
przeprowadzonych badań w części doświadczalnej. W tej części dokonano 
krytycznej analizy wyników przeprowadzonych badań związanych bezpośrednio  
z realizacją celów pracy, jakie postawiła przed sobą doktorantka w oparciu  
o analizę własnych wyników oraz ich dyskusję w kontekście obecnego stanu 
wiedzy w tym wyników badań innych autorów.  
Analiza przeprowadzona w pierwszej części badawczej dla modelowych 
układów aromatycznych waniliowych i cytrusowych wykazała bardzo ciekawe 
różnice we właściwościach fizycznych proszków pobranych z odbieralnika  
i komory suszarki rozpyłowej (m.in. zróżnicowanie w rozrzucie wielkości 
cząstek, zawartości wody, sypkości, porowatości i barwie). 
Przy stwierdzonym przez doktorantkę charakterze niutonowskim analizowanych 
roztworów modelowych (proszę o potwierdzenie z prezentacją stosownych 
wyników badań) dziwi brak jakiejkolwiek zaobserwowanej korelacji pomiędzy 
lepkością wyjściowych roztworów a wielkością cząstek otrzymanych proszków  
w I części pracy zarówno dla modelowych aromatów waniliowych jaki  
i aromatów cytrusowych.   
Proszę o wyjaśnienie faktu, że wzrost gęstości pozornej obserwowany wraz ze 
zmniejszeniem średnicy cząstek (typowo dla proszków z obieralnika  
w porównaniu do komory) wskazuje na mniejszą objętość porów wewnętrznych 
(str. 60) przy stwierdzonej większej porowatości proszków pobranych  
z odbieralnika w porównaniu do tych z komory (str. 62).  
Proszę także o wyjaśnienie zaproponowanej tezy, że za wielkość średnic 
otrzymanych cząstek proszków może odpowiadać masa molowa substancji  
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o charakterze aromatycznym wykorzystanych w procesie suszenia rozpyłowego 
(str. 75).  
Wyniki II części badawczej przeprowadzonej dla aromatów otrzymywanych  
w warunkach przemysłowych potwierdziły wcześniejsze zależności 
zaobserwowane w I części pracy (m.in. różnice gęstości, barwy i sypkości 
zależą w sposób istotny od miejsca z jakich odbiera się proszek) oraz 
zastosowanie homogenizacji ciśnieniowej jednostopniowej nie polepsza jakości 
proszkowych aromatów cytrusowych.    
Wyniki III części wykazały, że istnieje możliwość zastąpienia rozpuszczalnika 
aromatów w postaci etanolu poprzez odpowiednie mieszaniny  
z wykorzystaniem triacetyny lub glikolu propylenowego w połączeniu z wodą, 
aczkolwiek jest to zależne od rodzaju zastosowanego aromatu. Dodatkowo 
wykazano, że bardzo istotny jest dobór właściwego nośnika (np. mieszanina 
maltodekstryny z odpowiednią gumą arabską w odpowiedniej proporcji jest 
dobrym układem nośnikowym dla aromatu pomarańczowego) oraz 
zastosowanie odpowiednie homogenizacji ciśnieniowej dwustopniowej. 
Ostateczne wyniki przeprowadzonych badań w ramach wszystkich III części 
potwierdziły, że skład chemiczny aromatu istotnie wpływa na przebieg suszenia 
i właściwości uzyskanych proszków i trudno jest doszukać się jednoznacznych 
zależności w przypadku tak skomplikowanych układów jakimi są aromaty  
a dokładnie produkty proszkowe z ich udziałem. 
„Stwierdzenia i wnioski” są sformułowane prawidłowo, adekwatnie do zakresu 
badań i otrzymanych wyników ze wskazaniem wszystkich najważniejszych 
właściwości poszczególnych otrzymanych w ramach tej pracy proszków 
zawierających aromaty.  
Piśmiennictwo tzw. „Spis literatury” obejmuje 131 pozycji z okresu ostatnich 40 
lat przy dominującym udziale publikacji autorów zagranicznych.  

W końcowej części znajduje się wykaz bardzo bogatego dorobku 
naukowego doktorantki obejmujący 13 publikacji oryginalnych, 10 abstraktów 
oraz 16 doniesień w formie wystąpień lub plakatów prezentowanych na 
konferencjach naukowych. Fakt tak bogatego dorobku naukowego doktorantki 
wymaga podkreślenia i wyróżnienia. Dodatkowo doktorantka aktywnie i co 
ważniejsze efektywnie zabiegała o możliwość realizacji swojej pracy we 
współpracy z partnerem gospodarczym, co już zostało podkreślenie na wstępie 
tej opinii, ale ze względu na znaczenie postanowiłem jeszcze raz fakt ten 
podkreślić. 
Będąc recenzentem chciałbym zwrócić uwagę na pojawiające się w tekście 
opisy zawierające niepotrzebne uproszczenia, sformułowania potoczne czy 
nieprecyzyjne uogólnienia. Na przykład na str. 30, linia 28 występuje 
niepoprawne określenie karegeniny, gdzie bezpośrednio tłumacząc z języka 
angielskiego często stosuje się nazwę karagenian - karageniany, natomiast w 
języku polskim używa się najczęściej nazwy karagen - karageny.  
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Od strony graficznej praca jest wykonana bardzo staranie, z czytelnymi 
tabelami oraz rysunkami. W pracy pojawiają się tylko nieliczne błędy 
interpunkcyjne, nieprawidłowe określenia i tzw. „skróty myślowe”.  

Wszystkie przytoczone powyżej w tekście recenzji uwagi wynikają  
z moich jako Recenzenta wątpliwości oraz pytań do dyskusji w trakcie obrony 
pracy i nie wpływają w żaden sposób na moją opinię na temat wysokiego 
poziomu merytorycznego pracy doktorskiej. 

Podsumowując: przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest bardzo 
trafną próbą doboru warunków procesu otrzymywania wybranych stabilnych 
proszkowych aromatów o składzie i udziale  substancji aktywnych zbliżonym do 
tych stosowanych w produkcji przemysłowej na podstawie wyników 
przeprowadzonych prób jednocześnie w skali laboratoryjnej jak i w warunkach 
przemysłowych. Takie zaproponowane proszkowe aromaty są obecnie 
stosowane jako dodatki znajdujące szerokie zastosowanie w technologii 
żywności do otrzymywania różnych produktów spożywczych co zostało m.in. 
wykazane w ramach przedstawionej do oceny pracy.  

Zaprezentowane ostateczne stwierdzenia i wnioski końcowe są 
interesujące z punktu widzenia poznawczego jak i technologicznego ze względu 
na przeprowadzenie i porównanie wyników badań prowadzonych zarówno  
w skali laboratoryjnej jak i warunkach przemysłowych. Jednocześnie stymulują 
one do dalszych badań związanych z poszukiwaniem dodatkowych substancji 
stabilizujących i otoczkujących oraz modyfikacji zastosowanych procesów 
jednostkowych jakie będą mogły spowodować wzrost stabilności i trwałości 
otrzymanych  aromatów proszkowych zgodnie z oczekiwaniem począwszy od 
ich producentów a skończywszy na ostatecznych konsumentach. 

Niniejszym po zapoznaniu się z przedstawioną do oceny pracą doktorską 
mgr inż. Aleksandry Jedlińskiej stwierdzam, że w pełni spełnia ona wszelkie 
wymogi formalne stawiane tego typu opracowaniom zgodnie z art.  13 ust. 1 
ustawy z dnia 14.03.2003 (Dz. U. Nr 65, poz 595 z późniejszymi zm.)  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki.  W związku z powyższym wnoszę do wysokiej Rady Wydziału Nauk  
o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
o dopuszczenie Pani mgr inż. Aleksandy Jedlińskiej do dalszych etapów 
przewodu doktorskiego.  
 
 
 

 


