
Dr hab. inz. Anna Czubaszek, prot uczetni
Katedr Tcchnolosii termentacji i Zba,
Uniwesllcl Pr-yldDi.zy rve Vroclawiu

Rccenzja

Drlcy doktorskicj IVIgr int. Angeliki Zys

Fr. Bidnda n..t otrzynlyrhicn nosogo fodznjn [jcc4na bezgtutcno*sgo z dodlrki€n
trrnsglut!minry

wlkonancj pod kieruntictrl
pronlolor! dr hab. inz Zbignieqa camcarka. pjnlt UD

r Kl eJ' c Diorc, i r . si Ir 1t. ) /r.\r.o1.
Uniwcrsytetu Ekonomicznego Ne wroclawiu im. Oskara r,aneego

1, Cclowoid Dodi{ci{ probtehu n{ukoFego

Pieczywo, mnm obsesowancj od wietu lat teidencj i spadkoMj spozycia, sranowi podsLarvowy

el one nl codziemej d icty N wielu kuliDrach jwiata. t ypoRe zboza ch lcbo\re $kie j al psanica czy

ryb z.wicraj4 bialka glL cnowe, a wewspblcze$ym iwiccie2wirksz, si9liczba os6b cierpi4cych

na nieblemnc.lq, nadwBzliwodi c7., alersig na etrtren. lonadto coru czqsciej spotyka sjQ osoby,

kti,re z Rlastrego wtboru decrdu.l4 sie nadielg bezelutercwq, uwazajqc j4 za z!rcwsz4. \V zwhzku
z lyn noszuk'wane s4 zanienniki rradycyjncgo picczylva i zwigksz. sh 6ort nrenr pic,_ywa

rr ezslulenowego dost9pncso w h ardl u. Ni estc ly zda]caj ni c speln ja ono oczekiwan k on su nreni6w

pod wTglqden jako3ciowtnr, sdyz n4kj bezslftc.owe srw.Lzjq wiele probten6w w technotogii

pioduk.ji pieczywa. Kolejnln problcoenr jest to, 7. uzyskany produkt czlsro cechuje sje nhk4
wanoiciq odryrvczi. Oczeliwania. coraz bardzicj iwiadohych, konsunent6w spmwiajq, 

^,lchodzi koniccznoc dqslcgo ulepsz.nia i nFdy[koRania togo rypu Dieczywa, dlateeo lv $,iclu
labomtoiiach nauko$ych prcwadzoN st pree rad r62nyni nozliwo$iami lzysk.nia pieczyRa

be4luteno{cg. . wysokici jakolci Opracor}wrDe s4 rechnotosie $l,rwaranir i rccoFrur},

ocerany *,nlyry rczrych dorlutk6wtechnolosicznych na wtadciwojci ciasta i chlcba. w nuntakich
bddan yphuic sif przedstawio.a do rc.cn/ji Draca doltorska ner iz Anseliki Zys, k16m jest

konplcksowrt analiz4 ffozliwo&i vyprodukovani! dobrcl.akolci Dieczywa z kas4, srtczanej
niepalonejzdoda[ienprodu](6RznasionanuEntusa,.asionrcjli.oleislyoh,luskigryczanejo@

Lmnsehianinazy pochodzeni0 nikr.biolosicznogojako irodhzwjgksajqccgo sieciowanie bialek
i poFnwirj4ccgo slruklur9cia$ai niakiszr, Wyb6rFnblenu badawcTeso Ecenzo*anej rozpraBy
jestw pclnirzasadniony. poniewaz.jest usarunkoRany polzebami spotochyhi, btudzo akrlalny
zar6wno w kontekscie Drcblcfrarv r)ist9ljljqc)ch w prcdukcji chleba bezglLrlenoNego, jak i



wraslajqcego zai.tersowania taknn pieczywetu pEez ko.sDnen6rv. Vyaaczo.y zakEs plnc

pozwolil Dokiorfltco uzyskft *tniki. kL6E poza aspekEm poznasczyn. maj1 dwnie2 cluEkter

2. Furmrltrr nc€n, !r acy

l. M(ryrorlczna ocen. r./tr,$J

PrTedsldwiona do oceny rozpEwa doktorsk! jest oFracoqanieto bdd.n mukowych. Obejn\ic
193 sirony w ttr ?8 tabel i 25 rlsu.l6v. w sruktuze pmcy *todqbniono nasqpri4co czqloi:

.,hta ,..lljkoz rkhrnl i sr l)olf-,..(ts!i tearet)xzh4' .bejmrj.tc4 rczdzlat ,,Dietd bezst,leho\q
i iak it produktbv hazqlulenaw.r " stado 4Ly obszcrny tregtqd literatury orz rozdziat ,.air1

pac! i rp.\ab jesa rcalizurji . Main zd^nien cel pr.cy Fo*inien srdro*ii odrgbn4 cz9$.

Kolejnlm elcDenlenr srruktury roztrawy jest .,a'zgJa 1diw,nd.?old... w kr6rej wyodqbniono

toTtJzi^ty: ,,Material i htb.l! b]ddn , ,,lltyiki btdan i ich anovkhie... ,.Dr{ln$ja.. a$z ..WhitBki..
Pmca zawicra tonadLo spis litcratmyj ldbel i rysunk6w oraz sheszcEnia w jQzyku polskinr i
a.giehkin. Uklad pmcy je* losiczny i charakFrj,sryczny dla rozpraw dyso !c nych.  ulo&a

zsromadzila i ryko.zyslala R pract badzo bos.ry zbi6r liretutuy icilte zwi4zancj zjej ledotyki.
CzFSi pracy zaryrulo{lna ,r?,zr,z zosldta podzielona na /_r'lerItur( pr2edniatu, }1k1! pruwtu i
illdiainte etawe. Lite|zl.lt,Drzedniotu obejn je 264 Dozycjc. z czcgo 69% ro Dlce z ostalnjch

l0 lat (22% z ostatnich 41a0, PEce op$likowano q casopGn.ch o asiggu friedzytrflodowyn

rcsnicz sBnowiq 6r%. Antorka skorzysr.la ponadto z 5 akr6v pnwnych ore 2t ircdet

n'ertros,r 'l {./1rJll nC r"'iro.ioor.irwa.)
RoTtmwa jest zLedasowana w nill9 starannic, niekLa't jej Insnenty sq malo zozumiale i

ni czbyl Fecyzyj nie sfomulowa. e. N ienrni ej j ed nak c al e opracow rie wskuujc ia dobq oientacjg

Dokiofmlki w obsdr?f, poruszanych zxgldnien

'ly1ur nnc, korespondL'jc z jej ftSciq. ,t/s/g,p i a:9it koreryczd dobrz wprowadajq lv
renrltyke dyscnacj i. DokloraDtka ophala schor/eni! wywolravdc pru ez gluLen, rudnojci 

^,iqzaie
ze stosowdiom diet) bezslutcnowej. Schdakrerybwala *lajciwojsi sryki i mara.tusa jako

bezglutenorych surowc6w staDoyi4cych Zrcdlo wario3ciowtch skladnik6w odzywczych.

lzedstawila mwiiez snlktur9, fochodzenic dzialdnie i asrosolvanic mnsslutrninry
ni krob io lo8iczncj w Fodukt.ch bczg lLdenoqych.

w oparci! o dokomny przeglqd pi(l cnniclw! Aurorka sfornntowald cel i sposab jego

rcaliacji, J*o cel pact wskaz.l. wcfyiihacje lipotozy. zakrldajqcej nozliwa<d orvymmia
prec4w! bezsluten.wego 7 kaszy errc,jnej niepalonej z Diewictkin dodalrrien imej bati.y



oe7-grutemwel omz Lranssuranhry pochodzenia mjkrobiologicznego z R kozrsldieh
sponh'czncj ibnreDiacji. kdEeo *4a!ciwo(.i btlyby poDwnyrmlne do rndyc'inceo pieczywa

Lazowego \v bzdziale Vn okreilono ra,wniez dziatania wchodz4ce w zatrcs pracy, krore nronn
zdanien sq sf.rmulowmc zbyt og6tnie i lieprecyzyjnic opisuj4 erapr rykonanych pzez
Doklorantke pDc. Na pzykl.d Aurolla 

']nieniajqc 
.tialaria wchodzqce w zakres Dr.cy w

purkc'c c) i j) zamiesaza inlomacje o dokonywantch wybom.h pseudozboza i Ditiny
beTgluhnowcj, a rczprawa nie zawieru *}.ikdw badai dolycz4cych wybou doda(u
wzbogacaj4ccg. wa oii od7)wcz4 i p.puwiaj4ccgo jakoji piec2yqa z kas4, grlczanej, w
rozdzale4l powolano siq na badanir wstepne, kr6rc lozwolily ustatii. ze nojlepszyn dodatkich
do piecTyrv! z kaszy sryczancj jest nrqka z aoarontusa * ilosci 10% i dtarego w baddnioch

predserlonych w Dzprawic 2 zalo2enia rvthozyslano .4k9 z anftmllsa Bmkujc przy tym
infornacji lzy Dqkq anaranrlsowt asrEposano czqsa k0szy gryczanej czy sianowila ona dodalek,

kloreso wielkoaa okEilano w sLosunku do uzrlcj kas2y. W punrcie e) znajdujc st alh
iiopracowlDie procesu leclxrologiczneso picczywa Brycacgo z dod!&ien roslin bezgtutenawych

iinTC",noiozdanienpovnrnobyaFodanejakiek.nkrehie owce bezstulenowe wykozystano

w badaniach lj. Msiona lnu, slonecznika, dtni lub i.h nieszantg oru lLNkq gryczanq. p.dobny

pozionr og6llo3ci i skrity nryilowe Aurorka asrosoqala w opisie scheDaru badan, co homentani
utrudnia jeso rozunicnle. Na pzyklad w cclu ctaFu rzecieso w puntcie a) nie podano jakieso

zakwa ma dotyczyi sponrdniczM fcnotacja, kt6rej wptyw na *4aiciwoS.i pDfilu iekslury

olzymanceo piec4,wa mial byc badany. * Funkcie h) nic napisano z czeeo *trtsar,rno !.zakw,s z
dokameniem.Bczprzeczlraria.alejpracytrudnojestzrczumicaczyftrcaiqsiqFodFultrtyb),

wyb6r ilolcl dodatktr n4ki z mranntusa id) rybarrrodzaju dodaiku aamar&tusa, od podpunkru

e) $trb6r ilojci i fomy dodltku m4ki z jnlmDrL6a w lylule etapu 5 zftjlsr ,.,t/p,?,,2/z?,rr
dadatk6\, c h lc ho\,!c h ... paNinn bya vphr{ddzc nie ndrioh t.jtjn otejr4tch.

w tozdziale Matetkl j tnela.ly r,z1a, zosraly opisanc nrateriaty. apararra b.d.Rczaj spos6b

oLrz)4nysmia ticczywa bczglurenoweeo 2 ziaren aryki i anlaEntusa oraz wytozysranc nelody
analiltc,ne. Moin zdanien nzdzial len nic zawied wszystkich nieTbgdnych infom@ji. Auto&a
cz9ii danych dolyczqcych nareriolu i mctod badawczych anie6.\l^w rczdziate Wrniki ha.tan i ich
o,l,t,id co bardzo lrudDia occng ukladu do(wiadca1nce.. Niekt6rych inf.macji w og6lo s
pEcy nie znalyan. J.lo nrale al baddwczr Antorka pcedsrawjla kasze i txs!9 srycan4
pochod,qc4 od OrLlpy Producent6* Fkolosiczntch DotinaGyki, zimo, n4kg iphLki anaranlusa

z imy PPHU ,,Szaia! - d||a Fnpanty ransgtutomnEy nrikrobiologichej o r6znrch
aktysnoiciach oraz szeree odczynnikiw chomic/rych uzyryctr w analizch \v rej czgaci Dracy
braluje inaornacji na tcnar dyRanych B badaniach :] ndzajach nqki z amaranlusa o i62nej



e'uulacji. Czy m*i te pochodzily z ftmy ..S7arlat. czy uzyskiwano jc z Tianra w watuntrrch

laboratoryjnrch, ajcalilrkto wjlkispos6b? W nrteriate badawczyn bratuje tez infoimacji sk4d

pochodzilt nasiona lnu, slonecznila idyni stosowarc na clapie wyboru dodatku w cclu FoIn\D,
cecl' organoleplycz.ych opnco*]waneeo picczyrm omz skqd pochodzito pieczylvo wzorcowe, z
klbiym podwnywano picczlwo bezclutcnowe uzyskanc lvedtus opacoqanej rc.cptury i

W nzdtidle Apardtutu btdNea piT.dshwiono apara$$ *ykozyslanq do etektrofoiezy bialok

' 
chronulosmniwykh'czlnio. rczne uiz4dzqria laboGbryjne {np. wirdwka, remostar, tiofitizator,

komoR teifrostatyczna. aparar SA-vy do miercnia objgroici clrtcba), nie lodarojcdiak czym
tuiksowano ziamo kaszy po narnaczmiu w w.dzte i femcntacji, czym Dieszmo uzysk.Dc cia(o

sqiczanc z po?-ostalyni skladnikani oraz wjlknn Diccu wtpiekano chleby.

Olis sDosobu olr4mywania lie.zlwa z ziarn sryki i marantusa jest bardzo nioprecyzyjny i
zawily. Juz piensze zdmie reso rozdziah jesl slornulowane w raki spos6b, 20 czyLetnik nic iesl
pewien w jakich pDDorcjach mieszjno kaszQ z Lrodq. Czy na 1.5 czqsci kaszy dodawano I czeja

wody czy odMotnie? Auro*a w lym rczdzialc napisdh, 2e proccs naftaczania ziarna kAzy

sryczdej ! wal od 12 do 24 godznr. a wytiek od 17 do 55 nn! lecz lekrun daLszych czg$ilracy
wskazujc,2e bylo to odpowiednio 12 lub 24 godznry i 17, 40 tub 55 minuL. Sklad surowcoqy

ro2nych RaridlaLv pieczywr nie zostat okltito.y. Nalezalo podaa konkFrnie jakic piodukr, z
jakiogo pseudozboza iiakie nnre dodatki sbsolvano oz wjlkich iloiciach. Z k.rzyiciq dla prac,

byloby w lyin rozdzialc zmieisii rabelq awienjac4 Felne skhdy Eceptuowe sszystkich
wykonmych warix.riw s]pickbw badaDysh w pncy. Brloby ro duTln ulaLwienien dla cTrlelnika

w zrozumicniu r62nic poniqdzy kolejryni wariarhri Dieczywa i lchronitoby intorkq pzed
m7-!w!nienr lej sano.j recepLury i sposobu l,ykonania $trtieku MLiantem o innyn nunerrc. co te,
wprowada tochg zamicszania Poa tyn w rvynienionlm ozdzille Dsnicz nie przedsr.wiano

Frnych rcccpnr. w (lbelach zaniesz!rcno lylko re skhdniki. ki6rych doLyszyta opryjnalizacja

wyFielu, Odno$ic sFosobu przcprowadzania fcmenLlcji sportanicznej nanroczoncj kaszy

gryczarcl iakwrsu zmqki marailusowej na{Najq si9 nasrgpujqce pylmia: Najatiej Fdsrasic
siwi€rd/dno rczpoczqcie prcce feme.tacji sponra.icznej? Czy i w jati spos6b spiawdano
jakiego 

'ldzaju 
ie.nentacja zachodzila * Dieszdinie kaszy z Rod4 i s z.kwasje z amaLmrusa?

Zzwtcaj, tak w pnklyce picktrskiej jak i w badliiact naukowtch. w orzymanych zakwasach

o znasza si9 i ch kBasowo ii. Dl aczeso n ic oc er ia no lceo nareretru zak*,as 6w? Ocen. kwasoqojc i
poz*.lil! by slwi*dzi6 czy w kazdym waian.ie vypiektuceo cht eba zaksasy byt y podobn c. c7,
r6lnily sic Ewenlualre r62nice mo8ly bya pzyczynq braku po*rtualnolci uzyskiw.nych
qrnikdwj o kt6Ej wsp.nrnu antorka na stt 6r, 7 wie$z od dolu. Z6tanaviajqe Fst czrn



kierowano sit pry doborTs rempcratrry w komorzc temjosr.ryczncjj w krdrej unieszczjno pr6by

do tamentacji? Jc31i spodziemno siq zajicia tcmenlacji prcwadzonej Fzf,z drczd- i bakrerie

kwa nlekoweco to te.lpemtura 2t oC wydaic sjq z_brr niska, ponjewlz opq,malne warunki

achodz-enia fementacj i alkoholokj i .tekorcj to Lejnl entury lv zkresie 27,35oC Niejasne icz
jcsi po co dodawano wodt podczas naoacania kaszy iwjaki sFos6b io robiono Wopisiesposobu

*l^warzan'a picczywa napisoro. ze podczs fencnracji sponraniczncj k6zy gryozancj nanoczonej

wwodzie co 6 sodznr dodawaDo kolclr4 porcj9 wody R iloSci okolo 8% wsiosD.ku do wody u/rLej

do n.hezania kaszy. apo 12 sodzinachjeizcz.16% wody. Czy ro oznaczaj ze po 12 eodzinach
fumcntacj i dodawano najpieN 8% wody (bo co 6 sodzin 8%). a rotenr jeszcrc l6%? Czy lez po 6

i12sodzinachdodawanopoS%i*sumiebyloto16%?Jakibytscnsdote*ani!wodywczasie

runaczmia i lemostrtowania k,s,rjeili potcn.dtewano tak4 san4llrb wi9kszq ilodi wody? pry
odlewantu wody prarvdo po d obnic nasepo w.ly srratr rozpu szczahych w wod zi e sktadnik6p klszy
i nie wiadonojakie one byly,oni tcz czy 7a kazdyn razcn byly |akie sane Szkoda, re w tyn
Dzdziale nic predslawiono wsz!$kich Narianr6w wtrwarzania z*ssn z n4ki omdonusowej,

b. onisujak ro robiono lzeba szukai w tektcie dzny.h podrozdziatiw om6wicnia wrnik6w W

procedur/i }l4waEsia pieczyw. nic polano czyn i w jaki spos6b niksowmo kasz9 po

fermenracii? Czy zachowanc btly jednakowc waru.ki rego prcce w kaTnyn wa,iancie? W.laki

spos6bnieszano ciasto posst.le2cznilsoRonej kaszy ze slosowanymi dodatkmi. hlrtgujqcejcst
lcz sk4d wzi4l sie pomysl syLwar ia ciasa na pieczywo z nafraczanej i poddawanoj fe.ne rcji
slontmicznej kaszy sq,czdej, l6lq msrgpnic miksolvano, sdy zu$}'czaj w tlnr celLr 

"Tk.zystuje

WiL6d mctod zasrosowanych d. realizacji akrcsu badan znaluly sil odFwiednie metody

lcchnologiczrc i analityczne orlz brdada konsunenckie. Wszysltie w asadzie zosialy dobrze

udokuncnlowanc. Nalezy zaaczyd, ze w6r6d netod Lradawczrch znalzly si9 noqoczesnc merody

ediitycznc talic jak: olektrcforezy 7-elowej, wysokosFraMa chomaloemna ciec2owa czy .naLiza

obrazu fr i9kiszu chlcba prry u/rciu pLoennlu tmase Tool v 1.0.

ryt iaj.kic nasuMjq sie odmsnie opDcowaniarozd2j!]u Marodr dzlil.f.?z sq nastgpul4ce:

rak pzygolovrwdo k!sz9 srrczan4 i nqkF amaranlusowq do izotacj i iarcj i bjatek? Nie podano

yjaki sposib Dzdnbnimo kdzF sLyc2an4 i wjoki spos6b odyDmo mqke antranrusowq o

wytorlEch cz4slck 3?9,05tm+24.

Dlacrcgo nie oznaczono bialka os6len nn. netod4 Kjcldanla lylko za catkoNilq ilosd bialka
pr7{Fto $rmq il.$i bialka v c2rerech f8kciach? preciez po $}rnywlniu fialc.ji bialek
rozpuszczalntch w osadzic nrerr jeszczc p.,ostai biatka nierozpuszcalm



W jakidr prcporcjacn miceaio ciasra i thkcje trialka gryczmeso i anaan$sowego do anotiz

Co lo znaczyi 2e suma stqzcn * lr6bach lilkcji miosanych byta tata sdm! jar w p.6bach n akcji
pojcd)hczych.maranlus! i eryki, 5 ms/cnr?

Mino *lmieiionych wrccenzji niedoci4gniqd lv opisie lktadu do6wiadczalnego nalczy uznan.

ze byl on pEcnySllry, kompleny i wtaiciwy. hzyjqta pzez Doktormlkg nerodyka i spos6b

realizacji badar'i S*iadcz4 o Jej dobryn Fzygorovaniu do pnwadrcnia b!d.n naukowych i
roz\vi4zymna slawianych sob ie ce t6w badawczych

Do slalystyczncgo opEcowanix wyDik6w zasrosowano progran Excel oraz pfoerm sa/rrr'.a
vr2o Wykonano obliczcnia jednoczymikowej analizy w&ixncji, ! baicc J)onrigdzy srednini
srceniano testen posl-hoc Duncana omz tcsten (-welcha. wyniki b!d.n sonsorycmych

opncosano z rlkorysrdionl leslu Fricdna.a i resin Dnnna, wykonana analid slatystyczna

*tnikdrv daje swtudcjg obiekry*nej ich inteiprclacj j.

Najobszcrniej sz4 czeii pracy sranow\ t.?.dztat Wlniki batdn j i., ondy,j,rr. p.zedstawione rv

tabelach i zilusrrowane lichyhi rysunkani slniki badan zostlty *lczerpujqco opisane.

Do*toEntk. rcalizuj4c zadania baddwcze pEcy .ajpieN dokonala wtboru wzorca picczywo. Zc
wzglQdr naroj ze na podsx*ie danych iiteururoslch nie udalo si9 ustatia zkres6w poz4dmych

rvarbscr D.rmelf6v slrukLurynigkiszuchlcbaFosranowiono pzyjq6. ze wzorcenel6wnymbFdzic

dosQFne w handlLr pieczyrvo hadrcyjne, zyrnie mzose z ziamtuni orz dwa rodzajc pieczyRa

bczglnenoweso o p'lstyn skladzic rcccpturuw],m *trtwarane na bazic mqki Cryczanei bez i z
dodatkien sienienia Inia.ogo. Dla chtoLrnw wzorrowych okre6lono pp_e.l2i!l) rolcnncji
wl06ciwoici prolilu rckstury niqkiszo oEz Forowab6ci wcdtue skati Drllnana. Do rych sarro3ci
poio\lrlwano qlinik, uzyskiwane na Doszczeg6tnych etapach opracowyNania techrclogii

D4warzmia nowego picczyw! bezsl cnoveso z kaszt gryczanej DGpalonei. r ru nasuwa sh
pylanre - po jakinr czasic od wlpieku occnia.o struktu{ nigkiszu i czy czas od {ypieku do

lrTkonan'a ozmczenia paranerr6w tck$uy chleba wz_orcowego i badancgo by1 Dor6myieatnr?
Wi6d wielu w4tk6w badawczych ponszanyotr pvcz Arrorkq no szczceoln4 lwase aslnglje

cykl doiwiadczcn doLycz4oych *?lywu rransglMnnrazy Fochodzenia nikrobiologicnego na

srecioRanie bialek aryki. amranlNa orz ich miesznek w $,izolowanych Irakcjach biatek onz
w ciolcie. Wynika z nich, zc |nlc siecioRala liakcje albunin i gtobuhr Etki oi, dmorantus.
albun y eryki , alblninani anarantusq a hkzc elobuhry sryki z globulnrlni maenrusa
Sieciorvanie takic wysqpowalo r6wnie2 s cic3cie gryczurym, anuEnrusowth I meszmym.
zasranawia mnie dlacGso nie bldano nortlwojci sicciovdnia prrcz mt.Cl wyizolowanej fiatcji



W koleinych enpach pracy oprlnaliz.wdo p lncrry Focesu reclmotogj.hego i skladu

surowcowogo picczywa cryczaneso. ustaloN wielk.ti dlwki nansel anjnazy omz tozionr
aliywnolci Leso cnztnlu, kt6rc pozwolily otuynad pieczywo z kaszy sryczanej z t1]% dodalkjem

nrqki anaanLuso$cj o ldpowicdnjch paEncirach Lekstury. Ze qzgld! na wigkszq niz dta

piccztwa wzorcowego lsadoii nighiszu orptmlneso pic.zy{a z tO% dodaikien m4ki z
anladnLusa spEwdT-ono sy znniejszenie rego do.lalku do 5% lozwoti popmwii ic. pdanErr, lccz

nie uzyskano odtosiedDich Fzulh16rv. Wla3cisojci snlktury miakis,u uddo si9 poFalvia prcz
odlanie czlici wody uzylej w procesie n.maczania klszy sryczanej i ,ni!tr9 sposobu wypieku z
jcdnoelapoweso ( l 7 mii { remp. 1 80oc) na dwuerapowy (2O nnr w tcmp. 2 t o !C i 20 min w lemp.

I80!C). Taka hiana sDosobu vypieku Drzyni.sla kozysrnc rezullaly, Zslau.wiajqcejesrjednat.
ze chleby wyDiekancjednoekpowo nznanaRano a qFieczone skorc w duellpo*Tn sposobie

*Tpjcku (v domyile z takiej sunej ilorjci didsta) asiosowaio juz w pierwszyn elapie *r,6zq
letupenturg i dh2szy czas. a poiomjes,rze nastqpowal elap dNsi dopickaniap.lez kolejne 20 ftj.
w takiej satuej tenpeRtuzejak w metodziejedioerapowcj. pap6w9 wtasciwojci chleba lzyniosto
roMiet zastoso{anie mqki amanirusoRejo nniejszej ni2 pieMornie gnnuhcji omz zast4nicDie

nqk' lDarmtusowej zakwascm z iioj $yrworzo.ytu w casc 24 codziinej fdncnracjj
spo anicznej. Pr6bow.no znienii spos6bwywa.zdnia zakyasu maraorusoweso *l/dhzajqc czas

fennent.cji do 16 godzin i stosLt4c z.biee odaviezmia po 24 eodzinacL lecz posonzylo to

wlalciwoici picczy{a. Z Leso szgladn zwiekszenic dodarku nqki andannBowej tosranowio.o
zrellzowai popzez wprowadzenic do ciasla akm anarantusoweso (t0%) i drcbnomieloncj

n+i w rnhych iloiciacb. l\6by te rcwniez nie pryniosly dobrych rezuloriw wobcc tego a
pieczrlvo o najlepszych wlaiciwoSciach stnrkrury nigkiszu uznano to z dodltkien tO% nqki
anarantusowej w poslaci zakrvasu i nlG o aktywno$i3s,73 tJ gLw ilo&i I s/kg pseldozb6z. w
celu sprawdzen ia poylarza lnoici i stab il noic i paranerbw rc go warianLu podmano s)n ik j nzech

p6b tcchnotogicznych s1konyvhych w mznln czrsie i na tej podsrawie stwicidzono

povldzdlnoi! srnik6w uzyskiwanych opncowan4 melodq *ypicku. wybrde pieczywo

D'ltolypowe oraz chleby wzorcowe poddano .cenie kon$mcnckiej prrez grupe resp.ndeDr6w,

repEzenlaly$n4 dLa spo lecze nsiwa dohe so {qska Fod wzglgden udzialLr kobier i ngzcz}zn otuz

os6b z choioblni glulcnoznlernrmi. liczr4 150 os6b. w skrLj h€doniczrcj o.cniono os6lr4
alcepLlcjq, zapach. qyglqd migkiszu, smak, twtrdoai .rigkiszLr. Szkoda. ,o w pncy nie podano

wafioscr srrdnich ocen ptranerDw oceny l.nsumenckici. a rylko suny rang i absoluhe rcznjce
pomidz, rtui. z ki6fy.h nie bardz. ftozna $,nioskowa6 Dajakin Fzionrie byly akceprowanc

cechy oreano leptl czne occni a. ogo picczywa, No p odslawie uryskanych ryn ik6 w sLwierdzo. o, 2€

proloqrr Dreczywa gryczanceo by] oceni.Dy podoLrniej.k radycyjne pieczlnv. r,oNe zynic z



z'ana' (tylko ocena zapachu byta eosTa) i bodzhj arakcyjry dta konshretrt6w dz dosepne na

rynku szo'lo Ficc?rwa bezglrtreDoweeo.

w celu popraw, zaDacbu picczyqai zwilkszenid mwanoftiwiraminz gruFy u podjero pr6b]
wlrowadzenE do rc.eplury nasion 7 roslin olcisrtch j tuski gryczaiej o a6znicowanej gmnulacji

SLwierdzono. 7-e koiz-ysxryn d.dalkiem popnwiaj4cym zapach jest sienil lDiane I iloici I % w
sLosunku do ilolci pseudozbiz. ! ponadto na popnwg.lakojci pieczym wplywa tuska girczana
gtubomielona w iloSci 0,5%. Na lej podsrawlc usLaloDo osrare.znq receprurg opreo{yrvan.go
prec4aa r zwi9ks^no rmsl k9s6w rdk by otu ynad pieczywo o podobnej smnatuTjak pieczywa

worcoReso. Aurorka na rym eiapic pis?f, o zwilkszeni! skdli, lccz moin ?_danien Mdal Fsl ro

skala laboiatoryj Ia, . q,lko zwigkszyla si I mas! kfs! i p icczt wa ZwiFkszaj 4c nasq k9 sa wydhzo. o

czaedopieklniaol5nin(culkowilyczasNlpiekn5snin).Zaslana*,ianniec?rpzykitkukjltnyn

&i9 kszen iu narva zki kqs 6w lydluzeic czasu \ypieku tylko o I 5 m in byio $rs larc/aj 4c e?

W lq'niku przeprcwadzorych badai opracowano schemat idoos' trocesu Lectmoloejcznego

onynyqmra pr cczy*a sryczale eo nrwaneso p'zcz aurork pieczywem k.hcowyn. picczywo

io porownan. z pieczlaycn {zorco*}'n pod wzglgdem objatojci, barwy, kwasowojci, witsohoSci

oraz paramerL6w tcksrlv i poLowatoaci DiFkhzu z *ltorzystsnien rcsin Tpa. sklli Dalrana i
onalizy obw!, Oceniono r6v.lez zarvturoii wiLlmin z grypy B w opdcoRanym i \r7_orco*)m

D'eczywc i wykazmo ze nzyskane pieczyw. cechowdo si9 *ysok4za{ano$iq wiraminy B3 i82
o,!z wigksz4 niz wo wzorceh za\rado:iciq lv il aDri Dy B 6.

Na szczeg6lne podkrellenie zaslnCuje obszdna i wnikLiv! dyskusj. nzyskanych pzez
DoktoranikQ wlnik6w badan z ryynikami innych aurorcw Zc Rzglgdu na imowacyjny chrakteL

zoproieklowanego prrcz Dokioianrkg pieczywa nNiah ona korzystai z pnc opisujqsych wynjki
dolczqce innych materiatjw badawczych i pDduktow. w lej cz96ci r {azata sie osom.4
znajonoftiq temrlu i umic.jgtioiciq $niosko*anialwiadcz4c4 o dojratotci mukowei.

wodo!.ic'.rd, k tr!iom..-J"r.d.co' ec, .!JB

- Plzy opisywaniu wynik6w jeili piszeny. zc zalvdrroji byla nniejszd, wigksza lub

pordwDywaln.to zarvsze po$lmiiny ohrilii$,odniesie.iu do czeeo.  uioika czasami o tyn
zaponina(np. sr. 145 osralni wieNz udzial globutin byt por6w.ywahry (25,41%), agluretin
(23,91%) byl nrniejszy - i.ie wildono nil w czyn).

- Przy powolyvaniu si9 na dane lireLantro*e dotycz4cc i.ncgo maLe rlu innej nretody

malilyc/nej nic no2eny Disa6. ze.bserl€cjc byly podobne. Np. sir. l5l] 
'podobne

obsesacjc do\,czqce wodochlonnoici Cfyli przeds.lvili Ztujjeyski I20ti]loz Fujarczuk i
Zniicwski t2l]O9l" - wyDCDicni aurozy opkywati zqigkszcnic wodochlonroici nieszanek



DL'c labele (nF. tab. 4. 5. t0) irlsunki (.p. rys. l), lrdE zoniesT_chne sq na tiitku nrcnach
po$uny by': zatytulorvane tylko na picnvszej sxuici a na kotejnych sllDach zmieszczon4
iifoinracjq, 2e jdsr to ci4g dahzy lceo rysuntu nrb hbeli
Na str. 50, rv celu etaFu 3 podpunkt l) poRinno bli - czasu fennentacjj zakwosu z fr4ki z
amaranlus., I nic j,cza ii.nenlacji nrqkiz amamnrusa

w opisie sposobu $awarzniapieczyRa w rozdziato 3.1lodano. - cTjs rczrcslu kqsdrv Drzcd
$$iekienr wlnosil 12 sodzi. ! w legcndzie robet 14. 16, 18, 20, 22. 24. 26, 2s. 30 i l2
anicszczono nrfoimacjr,2e r al on 12,5 eodz.

V lesendach llbel zawierdjqcych irednie przypisane do sru! jednorcdnycl powimo byi
zenlczonc czy r6lnice byly lycenioe w wieBzach c4l w kohnnach.

Rysunki 11']9 sq malo cz)1elnc opjsyosi i legendapowinny bydpowi€kszone. ponodto w ich

lesendzie i w on6wieniu slnik6w na s[onic 77 wprorvadzono nowe slo.6q/ otisu pr6b

nic*yfrietrionc w wykuie skr6L6w.

Niekiedy Aurorka onawiajnc wy.iki rczniiasig zlym co wykazarastatystycznie np. na srr.3?
narrsala, 2c sni*ystodi pieczywa w warian cie 6 i 7 byta wifksza n iz pi cczywa rv warimcie 5

18.a 2nice poniqd4 pr6bani sq sblysrycznio niehtohre. Nash l05uamie,zewydkT.ls
byrnleznaczniedzszynjzwynikT,25cho!otranatez4dojedncjerupyjednoDdnej.Naslr.112

napisano 
'Slna Eng Fiec/rwo M, R i E bylabddzo zbtj2_oDa,... r6znice pomi9dzy sred.jmi

s4slatystycznie nidistotrcj czyliz phvdopodobjeisrwen .)i95 s4ukie samc. a nie zblizom.

Nastr.93-pioiws,!zdanicpodrabetq24jcsiniezrczumi.le.popieNszepicczywootzynLlie

s'e w wtniku wypickr a Die namac2anja, a po drlgie jak 12 eodzin ndnraczania n4ki z
anrarutusa iloznd odnosia do mosy kaszy eryczanei.

w tytul e mzdzialu 4.5 .9 . ieLnunnie po lqczono ophlranc w L, n rczd zialc dwa r62ne aspckty.

Rozdzial dotyczy, to pie$szc, wrllwu zwigkszenia dodatku n4ki mdanlusosej w pieczywic

i wpiovddrenia jcj d. ciana lv postaci zakwasn (tl]%) oru dodatkowej itoici mqki (tO, I i

57o), a po d Cie pobvna.o v nim wyniki rrech rechnotogicznych lowtd.zen piecTywa

wlp'eczonceo wedlug tcj smej receptuy nsL.lonej wczcjniej j ako najlepszy warilnt. TJ,1ut 2at

sugerujc, 2e .ceniono eabilmi'j i powt rzahro$ pr.cesu olzymywx.ia chleb. z .Loda*iem

akwau imqki anarantusosoj c. niejesr prawdq.

Niewlaicivie sfomulowano r6wnicr tyrul Lozdzialu.l.7 Gtr. 18) zarniost,,wpiovadzenie
doda*6w chlcb.wych i pr6h. powiakszc.ia skati.. powjnno byi - wprowadzenic dodulku

nasionroihr olehtych iluski srykio@ zlvigkszenieDr6bywypiekowej. Okrcilenjc n.sion Inu,

slonccmika i dt.l jako ..rodzaju dodaLku cnlcboweso'jest zby og6lne. a zwiqkszenie



wielkoici kgsaciastaw wypieh labomrorinynr ro ry dahzym ci4gu skah laboiaroryira a nje

t i,l leclniczna czy techn iczna.

!/ opisaclr biblio$aficznych titeraiDiy pvedmi.ru w Dozycjach 6T .99. t A5, OJ,13.1 . t'3,214.
249 stlvierdT.no blqdy t62ne apisy nany Leso sanego czasopistua, bEk roku Fbtikacji,
n'cwlaaciwa kolcjnoaC danych bibliosRfi cznych).

4. Iodsrnonnhi€ i vniosek koicoriT

Pods'nomjac swojq Ecenzig slwierdzamj ze pm.a doktorka mgr iiz. Ansctiki Zys pt

.,Badinir .!d otrzyhyrvanien nowoso rodzlju pi€czyr! bczsturenowcso z dod.tkicm
transglrllminazy', spelDia $yDagdia formalne i nerytoryczne stawiane ozpnwon.a stopicn
dokton. Od sLrony metodotogiczncj badlDia zoslaty wyklHr poFrawme! przy sykorzysan,u
odpo*Gdnio d.branego natorialu i merod badrwczych. prasa clurakreryzuje si! wysoknr
poz'omon lnalitycayfr i oq,sinalnoici4 nauko\vrl omz hiornie iozsze,a wiedz4 obszarze

dyscypliry lcchnolosia zywn.(ci i 2ywicnia n! Lemai interakcji achodziclch w bialkach grrki,
ich nieszanck pod wplyweo dziatania rdnsglutamin,t pochodznia

nikrobioloeicznego, a 1ak2e nowej technolosii }}awtu ani! DieczyRa bezgtutenowcg. z kaszy

Cryczanci niepalonej i n+i linarantusowej z dodalkiefr siemienia lnia.ego i zasrosorvaniem

nikr.biolosiczncilrmsglutanrinazl. Sposob rcatiz&ji pracy wskazuje,ze Doktormtkajest bardz.

dob'ze p'zygotowlDa do FrowadzeDia badln naukoyych, a uzyskane wlniki dostarcajq cemych
i.lbnnacji mnkowych j.k i prakLycznych. pizedstalvione 

Frzeze nnio u*,aei nie unniejszajq
wanoici naukowcj pracy i nie qplywljq n. ici og6ln4 pozlr}nvn4 ocenF. Moin zdanienr occniana

rczprawa stelnio warunki okE6lonc * arl. 1l usi I Ushwy z dnia 14 naroa 20Ol . stopniach

naukow]ch irytule Daukowyfr oraz o stop.idch i rytute w zak€sie srnki (Dz.U. Nr 65, ])oz,595, z
p6b. a.). Na rcj podshwie Rnioskojq do Rad] Dyscypliny Teclmoloeia Zywnojci i Zlryjenj!
UDiwcsylelu Ekononicznego we wroclawiu o dopusz_crenic MCr inz. Ansetiki zys do dahzych
eupnw prre* odu doktoskicgo.

Df hJb {nnaC/uhrdl.pmt u! cni


