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Dr in Ŝ. Wojciech Kolanowski 
 

 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

 

1. Przebieg edukacji i pracy zawodowej 

 Urodziłem się 26 sierpnia 1966r. w Gdańsku. Edukację na poziomie średnim odbyłem w 

klasie o profilu biologiczno-chemicznym, uzyskując świadectwo dojrzałości w roku 1985. W 

roku 1986 rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 

międzyczasie pracowałem w aptece Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie 

jako fasowacz oraz w Pogotowiu Ratunkowym m.st. Warszawy jako sanitariusz zespołu 

wypadkowego. Z powodu zmiany zainteresowań, w roku 1993 przeniosłem się na Wydział 

śywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie (SGGW). W trakcie studiów, w roku 1995 uczestniczyłem w 

programie wymiany studentów UE TEMPUS wyjeŜdŜając na studia do University College Cork, 

Faculty of Human Nutrition and Home Economics w Irlandii. Wówczas zapoznałem się m.in. z 

nowo rozwijającą się koncepcją tzw. „Ŝywności funkcjonalnej” i problematyką znaczenia 

długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (LC PUFA) w diecie 

człowieka. Zgromadziłem takŜe obszerną literaturę z tego zakresu, przydatną do przygotowania 

pracy magisterskiej. W roku 1996 obroniłem, z wynikiem bardzo dobrym, pracę magisterską pt.: 

Ocena przydatności preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega 3 - 

ROPUFA n-3 do wzbogacania wybranych produktów spoŜywczych pod kierunkiem prof. dr hab. 

F. Świderskiego, uzyskując dyplom magistra inŜyniera na kierunku technologia Ŝywności i 

Ŝywienie człowieka w zakresie Ŝywienia człowieka. Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę JM 

Rektora SGGW w konkursie na najlepszą pracę magisterską w kategorii prac o wybitnych 

wartościach wdroŜeniowych. 

 W październiku 1996r. zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze 

Surowców śywnościowych i Towaroznawstwa SGGW. W r. ak. 1997/98 ukończyłem Studia 

Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego na Wydziale Nauk Humanistycznych 

SGGW, uzyskując przygotowanie do pracy dydaktycznej. 

 Pracę doktorską realizowałem w ramach grantu promotorskiego KBN 4P05D03615 pt.: 

Wpływ wzbogacania tłuszczów do smarowania pieczywa w wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

omega-3, na ich jakość i wartość odŜywczą pod kierunkiem prof. dr hab. F. Świderskiego. 
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Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii Ŝywności i Ŝywienia uzyskałem 

Uchwałą Rady Wydziału Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji dnia 20.06.2001r.  

W październiku 2001r. zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Dietetyki i śywności Funkcjonalnej SGGW. W październiku 2005r. zostałem zatrudniony na 

stanowisku adiunkta w Zakładzie Analizy i Oceny Jakości śywności, w Katedrze Techniki i 

Technologii Gastronomicznej SGGW. W celu poszerzenia kwalifikacji zawodowych w roku 

2001 ukończyłem kurs System HACCP – Analiza ZagroŜeń i Krytyczne Punkty Kontroli; w 

roku 2002 ukończyłem kurs Jakość w Laboratorium Badawczym oraz kurs inspektorów 

rolnictwa ekologicznego, a w roku 2010 kurs kwalifikacyjny organizacji i zarządzania w 

oświacie. Ponadto z ramienia jednostki certyfikującej Agrobiotest przeprowadziłem szereg 

auditów jako inspektor zakładów przetwórstwa Ŝywności ekologicznej.  

 W okresie poprzedzającym uzyskanie stopnia doktora uczestniczyłem w realizacji zajęć 

dydaktycznych  z przedmiotów: Towaroznawstwo Ŝywności i Technologia przemysłowej 

produkcji potraw na studiach stacjonarnych i zaocznych, a takŜe w opracowaniu ćwiczeń z tych 

przedmiotów będąc współautorem skryptu akademickiego pt.: Towaroznawstwo produktów 

spoŜywczych. Teoria i ćwiczenia oraz podręczników akademickich: Towaroznawstwo Ŝywności 

przetworzonej, a takŜe śywność wygodna i Ŝywność funkcjonalna, za współautorstwo którego w 

roku 2000 otrzymałem Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej. Od roku 2001 

powierzono mi prowadzenie wybranych wykładów w ramach ww. przedmiotów. W latach 2002-

2005 realizowałem takŜe wybrane wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Wybrane technologie 

przetwarzania Ŝywności; Towaroznawstwo Ŝywności wygodnej i funkcjonalnej; śywność 

wygodna i funkcjonalna. W r. ak. 2005/06 prowadziłem wykłady (wybrane tematy) z przedmiotu 

Opakowania Ŝywności oraz ćwiczenia (wybrane tematy) z przedmiotu Ogólna technologia 

Ŝywności. Następnie prowadziłem zajęcia z przedmiotu  Ogólna technologia Ŝywności na 

studiach stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia) oraz zaocznych, a takŜe Chemia Ŝywności na 

studiach stacjonarnych (wybrane ćwiczenia) i Biotechnologia (wykłady i wybrane ćwiczenia). W 

r. ak. 2010/11 prowadziłem zajęcia z przedmiotów: dietetyka, podstawy Ŝywienia człowieka i 

towaroznawstwo na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. Prowadziłem takŜe seminarium magisterskie na studiach uzupełniających w WyŜszej 

Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Ponadto w latach 2003-2009 

prowadziłem wybrane wykłady w ramach studiów podyplomowych Poradnictwo dietetyczne z 

przedmiotów: Towaroznawstwo Ŝywności oraz śywność funkcjonalna i dietetyczna.  

Dotychczas prowadziłem zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów: 

technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, dietetyka, 

zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dotychczas byłem promotorem 76 
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prac dyplomowych, w tym: 34 inŜynierskich, 5 licencjackich i 37 magisterskich oraz dodatkowo 

bezpośrednim opiekunem 8 prac magisterskich. Jak dotąd nie pełniłem funkcji promotora 

pomocniczego w przewodach doktorskich. Za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2011 uzyskałem 

nagrodę JM Rektora SGGW 1-szego stopnia. 

Pełniłem takŜe róŜne funkcje organizacyjne m.in. jako członek Rady Wydziału, sekretarz 

Komisji Rekrutacyjnej, koordynator programu Socrates-Erasmus, koordynator projektów 

badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą, członek Komisji Oceny Pracowników 

itp. W latach 2003-2006 pełniłem takŜe funkcję sekretarza Międzywydziałowego Studium 

Towaroznawstwa SGGW zajmując się rekrutacją, przygotowywaniem planów dydaktycznych, 

koordynacją wymiany studenckiej w ramach programu UE Socrates-Erasmus i innymi sprawami 

organizacyjnymi. 

 W roku 1997 zostałem członkiem International Society for the Study on Fatty Acids and 

Lipids (ISSFAL), a od roku 2002 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk 

śywieniowych (PTNś) oraz Polskiego Towarzystwa Technologów śywności (PTTś). 

  Zajmowałem się równieŜ czynnym upowszechnianiem wiedzy z zakresu Ŝywności i 

Ŝywienia publikując wiele artykułów popularnonaukowych i popularyzatorskich zarówno w 

czasopism branŜowych, jak i dziennikach oraz tygodnikach (ponad 130 publikacji), a takŜe 

wygłaszając wykłady otwarte, prowadząc szkolenia, występując w radio i TV oraz opracowując 

broszury informacyjne. Byłem takŜe współautorem podręczników do nauki zawodu oraz jurorem 

i autorem pytań w konkursie Gazety Wyborczej „Grasz o staŜ” w dziale technologia Ŝywności. 

Współpracowałem takŜe z wieloma firmami przemysłu spoŜywczego i instytucjami wykonując 

prace normalizacyjne, wdroŜeniowe, szkolenia dla pracowników, a takŜe ekspertyzy. Brałem teŜ 

udział jako ekspert m.in. w kampaniach promocyjnych nowych produktów spoŜywczych. 

 

2. Działalność naukowo-badawcza 

Moja dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza skupiała się wokół głównego 

obszaru badawczego i 2 obszarów pobocznych: 

2.1.  Główny obszar badawczy: MoŜliwości uzupełniania diety w długołańcuchowe kwasy 

tłuszczowe omega-3 (omega-3 PC PUFA) przez wzbogacanie Ŝywności i formowanie 

suplementów, ocena ich stabilności i poziomu spoŜycia oraz nowe źródła pozyskiwania 

tych kwasów tłuszczowych  

2.2. Obszar poboczny 1: Ocena towaroznawcza wybranych produktów spoŜywczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem cech sensorycznych i tekstury. 

2.3. Obszar poboczny 2: śywność funkcjonalna - systematyka, ocena jakościowa i znaczenie w 

Ŝywieniu człowieka.  
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Ad 2.1. Osiągnięcia naukowe w głównym obszarze badawczym 

Odkrycie w latach 70. ubiegłego wieku przez Dyerberg’a i wsp. prozdrowotnych 

właściwości omega-3 LC PUFA pochodzących z oleju rybiego i dalsze badania z tego zakresu, 

wpłynęły na olbrzymi wzrost zainteresowania naukowego tymi kwasami tłuszczowymi na 

przełomie stuleci oraz dynamiczny rozwój rynku suplementów diety i Ŝywności wzbogaconej ich 

dodatkiem. Jednak z uwagi na znaczną podatność omega-3 LC PUFA na utlenianie istotnym 

zagadnieniem wydaje się oszacowanie potencjalnie szkodliwego wpływu na zdrowie 

suplementów diety, jak i wzbogaconej Ŝywności zawierającej te kwasy. Mimo, Ŝe literatura 

przedmiotu wciąŜ jest nieliczna w ostatnich latach przybywa doniesień z zakresu badań 

stabilności oleju rybiego, preparatów omega-3 LC PUFA przeznaczonych do spoŜycia przez 

ludzi, jak i Ŝywności wzbogaconej w te kwasy tłuszczowe. Po wielu latach dyskusji dopiero w r. 

2010 EFSA (European Food Safety Agency) wydała 2 waŜne w tym zakresie dokumenty: 1) 

„Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, 

polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol” 

(EFSA Journal 2010; 8(3):1461) określający oficjalne zalecenia spoŜycia omega-3 LC PUFA; 2) 

“Scientific Opinion on Fish Oil for Human Consumption. Food Hygiene, including Rancidity” 

(EFSA Journal 2010;8(10):1874). Czołowym krajem w zakresie produkcji oleju rybiego oraz 

preparatów omega-3 LC PUFA jest Norwegia gdzie z inicjatywy Parlamentu Norweski Komitet 

Naukowy ds. bezpieczeństwa Ŝywności przygotował 2 waŜne dla wszystkich zainteresowanych 

tematem opinie naukowe: 1) “Description of the processes in the value chain and risk 

assessment of decomposition substances and oxidation products in fish oils” oraz 2) “Evaluation 

of negative and positive health effects of n-3 fatty acids as constituents of food supplements and 

fortified foods”, które poruszają kwestię potencjalnego niebezpieczeństwa utlenionych omega-3 

LC PUFA. W pierwszym z norweskich dokumentów prace mojego autorstwa cytowane są dość 

licznie.  

Moje zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej, tj. od 1997 r., koncentrują 

się na ww. problematyce, czego wyrazem są liczne publikacje w renomowanych czasopismach 

naukowych dotyczących badań stabilności suplementów omega-3 (LC PUFA) i Ŝywności 

wzbogaconej dodatkiem preparatów tych kwasów tłuszczowych oraz doniesienia konferencyjne, 

których jestem pierwszym lub jedynym autorem. Prace te zyskały znaczne uznanie, co wyraŜa 

się częstymi cytowaniami przez innych autorów: łącznie 233 cytowania, impact factor = 22,75, 

indeks h = 9. Po raz pierwszy temat ten podjąłem w trakcie studiów na University College Cork 

w Irlandii, gdzie m.in. zebrałem materiał źródłowy do pracy magisterskiej. W oparciu o wyniki 

uzyskane w pracy magisterskiej dokonałem wyboru tematyki rozprawy doktorskiej, która 

dotyczyła oceny wpływu wzbogacania tłuszczów do smarowania pieczywa w omega-3 LC 



 5 
 
PUFA na ich jakość i wartość odŜywczą. W pracy tej wykazano moŜliwość wzbogacania na 

ograniczonym, jednak istotnym Ŝywieniowo poziomie, przy zachowaniu niezmienionych istotnie 

cech sensorycznych i zadowalającej trwałości. Wyniki te były przedmiotem przygotowywanego 

wdroŜenia w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego Kama Foods S.A. w Brzegu Opolskim.  

Uzyskane w tym okresie wyniki opublikowałem m.in. w pracach:  

 
Kolanowski W., Świderski F., Hoffmann M., 1997: MoŜliwości wzbogacenia wybranych produktów spoŜywczych w 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3 (n-3 PUFA), stosując olej rybi. śywienia Człowieka i Metabolizm, 24, 
2, 13-26. 

Kolanowski W., Świderski F., 1997: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3 (n-3 PUFA), korzystne działanie 
zdrowotne, zalecenia spoŜycia, wzbogacanie Ŝywności. śywienie Człowieka i Metabolizm, 24, 2, 49-62. 

Kolanowski W., Świderski F., 1999: Nowy środek spoŜywczy zawierający wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 EPA, 
DHA – jakość sensoryczna oraz moŜliwości uzupełnienia diety. Roczniki PZH, 50, 4, 45-51. 

Kolanowski W., Świderski F., Berger S., 1999: Possibilities of fish oil application for food products enrichment with ω-3 PUFA. 
International Journal of Food Science and Nutrition, 50, 39-49. 

Kolanowski W., Świderski F., Lis E., Berger S., 2001: Enrichment of spreadable fats with polyunsaturated fatty acids omega-3 
using fish oil. International Journal of Food Science and Nutrition, 52, 469-476.  

Kolanowski W., Jaworska D., Świderski F., Berger S., 2004: Stability, sensory quality, texture properties and nutritional value of 
fish oil-enriched spreadable fat. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84, 2135-2142. 

 
W rezultacie kontaktów konferencyjnych i zbliŜonych zainteresowań badawczych, w 

roku 2000 nawiązałem współpracę z naukowcami z Institut für Ernährungs und 

Lebensmittelwissenschaften, Universität Bonn w Niemczech. W wyniku tej współpracy w latach 

2001-2006 uzyskiwałem stypendia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i 

odbyłem coroczne zagraniczne staŜe naukowe w ww. jednostce (łącznie 13 miesięcy pobytu), 

realizując wspólne projekty badawcze w ramach dwustronnego programu współpracy naukowej 

między Polską i Niemcami KBN/DAAD (umowy pomiędzy JM Rektorem SGGW a 

kierownikiem ww. jednostki niemieckiej). W projektach tych pełniłem funkcję kierownika ze 

strony polskiej i głównego wykonawcy. W tym zakresie realizowałem kolejno 3 projekty 

badawcze:  

1) Fish oil as a potential ingredient for functional food formulation;  

2) Stabilization and microencapsulation of omega-3 LC PUFA and its application in 

functional food;  

3) Multifunctional food ingredients – new approach for food shelf-life prolongation.  

Rezultatem tej współpracy było powstanie szeregu publikacji w renomowanych 

czasopismach naukowych. Celem tych badań było określenie moŜliwości wykorzystania oleju 

rybiego, jako naturalnego źródła omega-3 LC PUFA do otrzymywania Ŝywności wzbogaconej i 

suplementów w celu podwyŜszenia poziomu tych kwasów tłuszczowych w diecie, wykazanie 

przydatności metod analizy sensorycznej w ocenie stabilności oksydacyjnej preparatów omega-3 

LC PUFA stosowanych do Ŝywności i suplementów diety, a takŜe określenie moŜliwości 

wykorzystania proszkowych preparatów oleju rybiego w tym zakresie. Opublikowane prace z 

tych badań istotnie uzupełniają nieliczną literaturę przedmiotu: 
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Kolanowski W., Laufenberg G., Kunz B., 2004: Fish oil stabilization by microencapsulation with modified cellulose. 

International Journal of Food Science and Nutrition, 55, 333-343. 
Kolanowski W., Ziolkowski M., Weißbrodt J., Kunz B., Laufenberg G., 2006: Microencapsulation of fish oil by spray drying - 

impact on oxidative stability. European Food Research and Technology, 222, 336-342. 
Kolanowski W., Jaworska D., Weißbrodt J., Kunz B., 2007: Sensory quality of microencapsulated fish oil powder. Journal of 

the American Oil Chemists’ Society, 84, 37-45. 
Kolanowski W.,  Jaworska D.,  Laufenberg G, Weißbrodt J., 2007: Evaluation of sensory quality of instant foods fortified with 

omega-3 LC PUFA by addition of fish oil powder. European Food Research and Technology, 225, 715-721. 
Kolanowski W., Weißbrodt J., 2007: Sensory quality of dairy products fortified with fish oil. International Dairy Journal , 17, 

1248-1253.   
Kolanowski W., Weißbrodt J., 2008: Possibilities of Fisherman’s friend type lozenges fortification with omega-3 LC PUFA by 

addition of microencapsulated fish oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 85, 339-345. 
Kolanowski W. 2010.: Omega-3 LC PUFA contents and oxidative stability of encapsulated fish oil dietary supplements present 

on Polish pharmaceutical market. International Journal of Food properties, 13, 495-511. 

 
W tym obszarze m.in. realizowałem badania związane z mikrokapsułkowaniem oleju 

rybiego (jako metody zamiany formy płynnej w proszkową) oraz z oceną stabilności i 

przydatności płynnych i proszkowych preparatów omega-3 LC PUFA do otrzymywania 

suplementów diety w postaci tabletek, jak i do wzbogacania Ŝywności. Próbki laboratoryjne 

przygotowano metodą suszenia rozpyłowego emulsji otrzymanej przy udziale modyfikowanej 

celulozy jako materiału kapsułkującego. 

  W zakresie badania stabilości proszkowych preparatów omega-3 LC PUFA 

osiągnięciem praktycznym było wykazanie, Ŝe olej rybi jako źródło omega-3 LC PUFA jest 

niestabilny, a mikrokapsułkowanie, wbrew powszechnie panującej opinii, nie moŜe być uwaŜane 

za skuteczną metodę jego stabilizacji, chroniącą przed utlenianiem. Dotyczy to zarówno 

ekspermentalnych preparatów mikrokapsułkowanych metodą suszenia rozpyłowego, jak i 

preparatu rynkowego otrzymanego metodą fluidalną. Stosowanie oleju rybiego zarówno w 

formie płynnej, jak i mikrokapsułkowanej do produkcji suplementów omega-3 LC PUFA i 

wzbogacania Ŝywności wymaga wyeliminowania kontaktu z tlenem atmosferycznym na etapie 

rafinacji i składowania samego oleju rybiego, jak równieŜ gotowych produktów.  

W badaniach tych wykazano takŜe, Ŝe dodatek duŜych dawek antyoksydantów, jak α-

tokoferol i likopen, nie wpłynął na poprawę trwałości próbek. W trakcie przechowywania 

wartość liczby nadtlenkowej próbek z dodatkiem ww. antyoksydantów wzrastała i była wyŜsza 

niŜ dla preparatu olejowego bez dodatków, zwłaszcza w przypadku próbki z dodatkiem 

likopenu. RównieŜ proces suszenia rozpyłowego w istotny sposób wpłynął na wzrost zawartości 

nadtlenków w próbkach. Spowodowane to było zapewne łatwym kontaktem z tlenem i wysoką 

temperaturą w czasie procesu suszenia rozpyłowego emulsji. Ponadto stwierdzono, Ŝe 

formowanie się nadtlenków było znacznie szybsze w przypadku próbek przechowywanych w 

temperaturze pokojowej i z dostępem powietrza. Próbki pakowane w próŜni były stosunkowo 

stabilne. Natomiast zawartość nadtlenków w próbkach pakowanych próŜniowo, następnie 

otwartych na krótko w czasie przechowywania i ponownie zamkniętych wykazywała istotny 

wzrost liczby nadtlenkowej. Efekt ten spowodowany był zapewne krótkotrwałym kontaktem z 
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tlenem atmosferycznym, co jednak wystarczyło do zapoczątkowania niekorzystnych zmian. W 

czasie przechowywania mikrokapsułkowanych próbek oleju rybiego zmiany oksydacyjne 

postępowały stopniowo. Wynikało to zapewne z niewystarczającej szczelności mikrokapsułek, 

na powierzchni których w badaniu mikroskopowym obserwowano pewien stopień erozji i 

drobnych zagłębień oraz bardzo silnie rozwiniętej powierzchni zwiększającej ekspozycję na tlen 

atmosferyczny.  

Osiągnięciem naukowym tych eksperymentów było wykazanie skuteczności 

zastosowania metody profilowania sensorycznego w ocenie stabilności oleju rybiego, zwłaszcza 

w postaci mikrokapsułkowanej. Wykazano większą czułość ocen sensorycznych w badaniu 

stabilności oksydacyjnej w porównaniu z pomiarem liczby nadtlenkowej.  

W zakresie badania suplementów omega-3 LC PUFA w postaci tabletek obserwacje były 

podobne do powyŜszych. Osiągnięciem praktycznym tego eksperymentu było stwierdzenie, Ŝe 

miętowe tabletki do ssania z dodatkiem mikrokapsułkowanego oleju rybiego na ustalonym w 

trakcie badań poziomie, przechowywane bez dostępu tlenu atmosferycznego, przy spoŜyciu 5 – 

10 sztuk mogą dostarczyć 40 - 80 mg omega-3 LC PUFA. Wskazuje to, Ŝe przyjmowanie kilku 

takich tabletek dziennie moŜe przyczynić się do istotnego podwyŜszenia ogólnego udziału 

omega-3 LC PUFA w diecie umoŜliwiając osiągnięcie zalecanego poziomu minimalnego 

spoŜycia tych kwasów tłuszczowych. Osiągnięciem naukowym tego eksperymentu było 

wykazanie, Ŝe mikrokapsułkowany olej rybi będący źródłem omega-3 LC PUFA zawarty w 

tabletkach jest niestabilny, co jest istotnie maskowane sensorycznie przez obecność 

intensywnego aromatu miętowego. Stabilność oksydacyjna tych suplementów znacznie się 

poprawia przez eliminację kontaktu z powietrzem w czasie przechowywania. 

W zakresie badań dotyczących wzbogacania produktów mlecznych w omega-3 LC 

PUFA praktycznym osiągnięciem eksperymentu było ustalenie poziomów moŜliwego dodatku 

preparatów oleju rybiego do produktów mlecznych bez pogorszenia ich jakości sensorycznej. 

Stwierdzono, Ŝe 1 porcja badanych produktów z dodatkiem oleju rybiego na poziomie ustalonym 

w trakcie badań moŜe zawierać między 180 a 360 mg omega-3 LC PUFA. Przy odpowiednim 

zabezpieczeniu takich produktów przed kontaktem z tlenem, krótkim okresie przechowywania 

oraz ich regularnym spoŜyciu, moŜliwe jest istotne podwyŜszenie średniego udziału omega-3 LC 

PUFA w przeciętnej diecie zbliŜając go do optymalnego. Osiągnięciem naukowym tego 

eksperymentu było wykazanie, Ŝe stopień wyczuwalności dodanego oleju rybiego do produktów 

mlecznych zaleŜny jest głównie od poziomu dodatku, jak i obecności składników o silnych 

cechach smakowo-zapachowych, które mogą maskować wyczuwalność dodanego oleju, a takŜe 

obecności produktów utlenienia omega-3 LC PUFA tworzących się w czasie składowania takiej 

Ŝywności. 
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W zakresie badań dotyczących produktów instant wykazano, Ŝe mikrokapsułkowany olej 

rybi nadaje się do wzbogacania w ograniczonym stopniu. Jakość sensoryczna próbek z 

dodatkiem oleju rybiego pakowanych w próŜni była stabilna w czasie przechowywania, a próbek 

pakownych z dostępem powietrza istotnie pogarszała się z czasem. Obecność substancji 

smakowo-zapachowych, mleka w proszku i tłuszczu umoŜliwiła wyŜszy poziom dodatku 

preparatu oleju rybiego w porównaniu z próbkami bez tych składników. Ponadto w zakresie 

wzbogacania Ŝywności instant wykazano niŜszą przydatność mikrokapsułkowanego oleju 

rybiego otrzymanego metodą suszenia rozpyłowego w porównaniu z preparatem rynkowym 

otrzymanym metodą fluidalną.  

Osiągnięciem praktycznym tych badań było stwierdzenie, Ŝe 1 porcja badanych 

produktów instant z dodatkiem mikrokapsułkowanego oleju rybiego na poziomie ustalonych w 

trakcie badań, moŜe dostarczyć istotnych Ŝywieniowo ilości omega-3 LC PUFA (ok. 16% 

zalecanego minimalnego spoŜycia, zaleŜnie od produktu) przy załoŜeniu, Ŝe będą one pakowane 

i przechowywane bez dostępu tlenu atmosferycznego. Ustalony poziom dodatku oleju rybiego w 

proszku nie jest zbyt duŜy, znacznie niŜszy niŜ w przypadku produktów mlecznych, jednak w 

kombinacji z istniejącym spoŜyciem ryb i przetworów, a takŜe z innymi produktami z dodanym 

olejem rybim lub z suplementami moŜe przyczynić się do istotnego podwyŜszenia udziału 

omega-3 LC PUFA w diecie zbliŜając go do zalecanego minimum.  

Osiągnięciem naukowym tego eksperymentu było wykazanie, Ŝe mikrokapsułkowany 

olej rybi dodany do produktów instant jest niestabilny, co skutkuje szybkim pogorszeniem 

wyróŜników jakości sensorycznej w czasie składowania, w warunkach typowych. Niekorzystne 

zmiany mogą być jednak znacznie spowolnione poprzez eliminację tlenu z opakowań. 

W badaniach w ramach ww. projektów wykazano, Ŝe istnieje moŜliwość wzbogacania 

Ŝywności w omega-3 LC PUFA dodatkiem preparatów oleju rybiego na istotnym Ŝywieniowo 

poziomie. Problemem ograniczającym takie wzbogacanie jest pogorszenie cech smakowo-

zapachowych wzbogacanych produktów. W przeprowadzonych badaniach ustalono zakres 

dodatku preparatów omega-3 LC PUFA do wybranych produktów nie pogarszający ich jakości 

sensorycznej, która dla konsumenta jest najwaŜniejszym kryterium oceny i wyboru Ŝywności. 

NajwyŜszą przydatnością w tym zakresie charakteryzowały się produkty wysokotłuszczowe i 

produkty mleczne. Stwierdzono, Ŝe matryca niektórych produktów w znacznym stopniu maskuje 

niekorzystne sensorycznie cechy dodanego oleju rybiego, dotyczy to produktów o znacznej 

zawartości tłuszczu i obecności substancji smakowo-zapachowych. Maskowanie takie moŜe 

dotyczyć takŜe postępującego utleniania omega-3 LC PUFA, co rodzi zagroŜenie opóźnienia 

detekcji psucia się produktu.  
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Osiągnięciem praktycznym przeprowadzonych eksperymentów było wykazanie, Ŝe 

poprzez wzbogacanie Ŝywności dodatkiem oleju rybiego jaki i formowanie suplementów z jego 

udziałem moŜliwe jest podniesienie poziomu omega-3 LC PUFA w diecie, zwłaszcza jeśli 

weźmie się pod uwagę systematyczne spoŜycie kilku róŜnych produktów. W ten sposób moŜliwe 

jest osiągnięcie minimalnego zalecanego poziomu spoŜycia omega-3 LC PUFA tj. 250 mg/d. 

JednakŜe zalecany optymalny poziom spoŜycia tych kwasów tłuszczowych (tj. 1 g/d) jest 

praktycznie nie do osiągnięcia ze względu na moŜliwość stosunkowo niewielkiego dodatku oleju 

rybiego do produktów spoŜywczych bez istotnego pogorszenia ich jakości sensorycznej. Nie ma 

więc zagroŜenia wprowadzenia zbyt duŜej ilości omega-3 LC PUFA do diety z Ŝywnością z 

dodatkiem oleju rybiego, gdyŜ dodany w nadmiarze jest szybko wyczuwalny sensorycznie 

wpływając negatywnie na smak i zapach, czyni to produkt wysoce niepoŜądanym sensorycznie i 

decyduje o jego odrzuceniu przez konsumentów. PowyŜsze spostrzeŜenia są nowe i nie 

pojawiały się dotąd w literaturze przedmiotu. Osiągnięciem naukowym tych eksperymentów 

było wykazanie wysokiej czułości metod sensorycznych w ocenie jakości i trwałości preparatów 

oleju rybiego i wzbogaconych nimi produktów spoŜywczych oraz, Ŝe olej rybi dodany do 

produktów spoŜywczych jest niestabilny, co skutkuje szybkim pogorszeniem jakości 

sensorycznej w czasie składowania w warunkach typowych, co moŜe być jednak istotnie 

hamowane poprzez eliminację tlenu z opakowania. 

W tym obszarze badawczym realizowałem takŜe projekt z zakresu oceny składu i 

stabilności suplementów omega-3 LC PUFA w postaci kapsułek obecnych na rynku 

farmaceutycznym. Celem podjętych badań była ocena stabilności omega-3 LC PUFA w 

badanych suplementach poddanych przechowywaniu w róŜnych warunkach z wykorzystaniem 

metod analizy sensorycznej i chemicznej. Wykazano, Ŝe zawartość omega-3 LC PUFA jest 

zgodna z deklarowaną w przypadku większości badanych suplementów. JednakŜe niektóre z 

suplementów cechowały się mniejszą stabilnością oksydacyjną niŜ pozostałe. Test 

przechowalniczy skutkował w przypadku niektórych suplementów pogorszeniem chemicznych 

wskaźników jakościowych. Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe trwałość niektórych 

suplementów obecnych na rynku moŜe być niewystarczająca do długiego przechowywania jakie 

jest zazwyczaj stosowane dla tego typu produktów. 

Osiągnięciem praktycznym tego eksperymentu było wykazanie, Ŝe informacja na 

opakowaniu większości badanych suplementów omega-3 LC PUFA w postaci kapsułek 

obecnych na rynku farmaceutycznym nt. zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 

omega-3 została zaprezentowana dość precyzyjnie. JednakŜe niektóre z badanych suplementów 

cechowały się mniejszą stabilnością oksydacyjną, co sugeruje, Ŝe ich trwałość moŜe być 

niewystarczająca do długiego przechowywania. Osiągnięciem naukowych tego eksperymentu 



 10 
 
było wykazanie, Ŝe stabilność oksydacyjna badanych suplementów była zróŜnicowana. 

Przechowywanie w niesprzyjających warunkach skutkowało w przypadku niektórych 

suplementów pogorszeniem chemicznych wskaźników jakościowych (liczby nadtlenkowej). 

Niekorzystne zmiany nie były wyczuwalne sensorycznie z uwagi na grubą i szczelną okrywę 

kapsułek. Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe procesy oksydacyjne oleju rybiego w badanych 

suplementach o niŜszej stabilności oksydacyjnej mogły być zapoczątkowane jeszcze przed jego 

zakapsułkowaniem. 

W wyŜej opisanych badaniach wykazano, Ŝe stosowanie preparatów oleju rybiego do 

Ŝywności, czy suplementów w warunkach niedostatecznie kontrolowanych rodzi wiele 

problemów. Są one konsekwencją niezwykłej wraŜliwości omega-3 LC PUFA na działanie tlenu 

atmosferycznego. Powstające bowiem produkty pośrednie i finalne reakcji tych kwasów 

tłuszczowych z tlenem atmosferycznym są wysoce szkodliwe dla zdrowia. Z powyŜszego 

wynika konieczność zastosowania specjalnych zabiegów technologicznych, aby Ŝywność z 

dodatkiem omega-3 LC PUFA, jaki i suplementy tych kwasów tłuszczowych nie straciły swoich 

funkcji prozdrowotnych i nie stały się szkodliwe dla zdrowia. W warunkach niedostatecznej 

eliminacji czynników prooksydacyjnych granica ta moŜe być dość płynna, a postępujące zmiany 

oksydacyjne silnie wpływają na naturalny wskaźnik jakości jakim jest smak i zapach, a takŜe na 

poziom chemicznych wskaźników utlenienia tłuszczu. Dodatkowo obecność substancji 

aromatyczno-smakowych w składzie recepturowym tych produktów moŜe utrudniać sensoryczną 

detekcję niekorzystnych zmian. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe w ocenie jakości 

suplementów omega-3 LC PUFA i innych produktów zawierających te kwasy tłuszczowe 

konieczna jest ocena stabilności oksydacyjnej w badaniach trwałościowych, a nie jedynie 

aktualnego stopnia utlenienia, do czego przydatne są zarówno metody instrumentalne, jak i 

sensoryczne.  

W tym obszarze prowadziłem takŜe badania oceny spoŜycia omega-3 LC PUFA z dietą 

wśród dorosłych mieszkańców Warszawy. Badania przeprowadzono wg zmodyfikowanego 

kwestionariusza pozyskanego dzięki uprzejmości badaczy Norweskich zajmujących się podobną 

tematyką. Uzyskane wyniki wskazały na bardzo niski poziom omega-3 LC PUFA w diecie 

Polaków (ok. 150 mg/d), poniŜej zalecanego minimum. Głównym źródłem tych kwasów 

tłuszczowych w diecie były ryby i ich przetwory.  

Realizowałem takŜe projekt związany z oceną spoŜycia omega-3 LC PUFA oraz 

suplementów zawierających te kwasy tłuszczowe w postaci płynnej oraz kapsułkowanej. 

Badania te prowadzono w oparciu o monitoring asortymentu suplementów w wybranych 

aptekach, poziomu ich sprzedaŜy, a takŜe przyczyn ich zakupu na przestrzeni 26 miesięcy. 

Otrzymane wyniki wskazały na niski poziom stosowania suplementów i znaczną sezonowość ich 
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spoŜycia chociaŜ tendencję ich stosowania przez konsumentów rośnie, głównie z przyczyn 

zaleceń lekarskich. Są to jedne z nielicznych tego rodzaju badań, które opublikowano w pracach: 

 
Kolanowski W., Uchman ś., Świderski F., 2004: Oszacowanie poziomu długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych w diecie dorosłych mieszkańców Warszawy. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 37, 2, 137-144. 
Kolanowski W., Mówińska W., 2006: Ocena jakości Ŝywieniowej suplementów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 

omega-3 obecnych na polskim rynku farmaceutycznym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 39, 155-164. 
Kolanowski W., 2008: Seasonal variability in intake of fish oil dietary supplements among inhabitants of Warsaw. Nutrition 

Research, 28, 245-250. 
 

NiezaleŜnie od badań doświadczalnych z ww. zakresu prowadziłem takŜe badania 

literaturowe mające na celu zebranie wiedzy nt znaczenia omega-3 LC PUFA w Ŝywieniu 

człowieka i moŜliwości wzbogacania Ŝywności tymi kwasami oraz ich biodostępności, a takŜe 

metod oceny stabilności oksydacyjnej. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracach: 

 
Kolanowski W., 2000: Olej rybi jako źródło kwasów tłuszczowych omega-3 – znaczenie zdrowotne i wzbogacanie Ŝywności. 

Przemysł SpoŜywczy, 54/9, 56-59. 
Jaworska D., Kolanowski W., 2005: Aktualne poglądy na temat wzbogacania Ŝywności w wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

omega-3. śywienie Człowieka i Metabolizm, 32(S), 481-488. 
Kolanowski W., 2005: Bioavailability of omega-3 PUFA from foods enriched with fish oil – a mini review. Polish Journal of 

Food and Nutritional Science, 14/55, 355-340. 
Kolanowski W., Laufenberg G., 2006: Enrichment of food products with polyunsaturated fatty acids by fish oil addition. 

European Food Research and Technology, 222, 472-477. 
Kolanowski W., Jaworska D., Weißbrodt J., 2007: Importance of instrumental and sensory analysis in the assessment of 

oxidative deterioration of omega-3 LC PUFA-rich foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87, 181-191. 
Kolanowski W., 2007: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniŜaniu 

ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 40, 229-237. 
 

W roku 2005 podjąłem realizację projektu badawczego związanego z poszukiwaniem 

nowych, niekonwencjonalnych, krajowych surowców bogatych omega-3 LC PUFA. Temat ten 

jest uzasadniony z uwagi na systematyczne zmniejszanie się światowych zasobów ryb dziko 

Ŝyjących i znaczny wzrost cen ryb i przetworów, które są głównym źródłem omega-3 LC PUFA 

w diecie. Dlatego obecnie poszukuje się nowych, uzupełniających w stosunku do ryb, źródeł 

tych cennych zdrowotnie kwasów tłuszczowych.  

Badaniom poddałem drobne skorupiaki z rodziny Gammaridae - kiełŜe, których biomasa w 

wodach Środkowej Europy, w ostatnim czasie intensywnie wzrasta. Asumpt do tych badań dały 

analizy składu kwasów tłuszczowych pstrąga, który jako jedna z nielicznych ryb słodkowodnych 

zawiera wysoki poziom omega-3 LC PUFA. Prawdopodobnie wynika to ze sposobu odŜywiania 

się pstrąga, który w warunkach naturalnych preferencyjnie wybiera kiełŜe. To doprowadziło do 

przypuszczenia, Ŝe głównym źródłem omega-3 LC PUFA w diecie pstrągów mogą być kiełŜe. 

Dlatego badano najpowszechniej występujące gatunki kiełŜy oznaczając skład kwasów 

tłuszczowych frakcji lipidowej. Na realizację tego projektu badawczego pt.: Badania 

przesiewowe kiełŜy (Gammaroidae) jako potencjalnie nowego źródła wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych omega-3 uzyskałem grant wydziałowy (WNośCziK), którego byłem 

kierownikiem i głównym wykonawcą. 
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Uzyskane wyniki wskazały, Ŝe poziom omega-3 LC PUFA we frakcji lipidowej kiełŜy, 

zwłaszcza w przypadku kiełŜy ekspansywnych, jest wysoki i porównywalny z antarktycznym 

krylem, a takŜe z pstrągiem. Co więcej profil omega-3 LC PUFA badanych kiełŜy i pstrąga jest 

niemal identyczny. Wstępne obserwacje wskazują takŜe, Ŝe kiełŜe moŜna hodować, co przy ich 

wysokiej rozrodczości i odporności na antropopresję pozwala sądzić, Ŝe moŜna by je 

komercyjnie wykorzystać, np. jako nowy i odnawialny surowiec do pozyskiwania oleju bogatego 

w omega-3 LC PUFA z potencjalnym przeznaczeniem do produkcji suplementów diety, 

podobnie jak w przypadku kryla. Wyniki tych badań przedstawiono w publikacji : 

 
Kolanowski W., Stołyhwo A., Grabowski M., 2007: Fatty acid composition of selected fresh water gammarids (Amphipoda, 

Crustacea) – a potentially innovative source of n-3 LC PUFA. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 84, 
827-833. 

 

Osiągnięciem praktycznym tego eksperymentu było wskazanie, Ŝe kiełŜe mogą być 

rozpatrywane jako potencjalnie nowy krajowy surowiec do pozyskiwania oleju o wysokiej 

zawartości omega-3 LC PUFA oraz jako bogata w te kwasy tłuszczowe naturalna pasza do 

stosowania np. w hodowli pstrąga. Osiągnięciem naukowym przeprowadzonych badań było 

odkrycie, Ŝe w tłuszczu kiełŜy obecne są omega-3 LC PUFA, a niektóre ich gatunki, w 

przypadku których notuje się w ostatnich latach szczególnie wysoki przyrost biomasy w wodach 

krajowych, zawierają wysoki poziom tych kwasów tłuszczowych. Te nowatorskie badania 

zachęcają do dalszych poszukiwań niekonwencjonalnych źródeł omega-3 LC PUFA. 

Nawiązując do wyników powyŜszego eksperymentu podjąłem takŜe badania profilu 

kwasów tłuszczowych róŜnych gatunków ryb łososiowatych dostępnych w Polsce. Materiał do 

badań stanowiły ryby hodowlane (łosoś norweski, pstrąg tęczowy, pstrąg potokowy) oraz dziko 

Ŝyjące (łosoś bałtycki, łosoś norweski, pstrąg tęczowy, pstrąg potokowy, troć i sieja). W 

badaniach stwierdzono istotne róŜnice w zawartości tłuszczu oraz w składzie kwasów 

tłuszczowych pomiędzy poszczególnymi gatunkami oraz pomiędzy rybami hodowlanymi a 

dziko Ŝyjącymi. Wszystkie badane ryby łososiowate były bogate w omega-3 LC PUFA. Jednak 

stosunek kwasów omega-3 do omega-6 był zdecydowanie wyŜszy i korzystniejszy zdrowotnie w 

rybach dziko Ŝyjących. W tym zakresie przeprowadziłem takŜe ocenę składu i profilu kwasów 

tłuszczowych wybranych asortymentów z grupy owoców morza. Ocenie poddano jadalne 

krewetki (małe i duŜe) oraz małŜe (mule i małŜe koktajlowe). Te interesujące wyniki są 

przedmiotem przygotowywanych publikacji. 

W świetle aktualnego stanu wiedzy moje osiągnięcia z ww. zakresu trafnie wpisują się w 

problematykę badań wpływu omega-3 LC PUFA na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 

Ŝywności. Za osiągnięcia naukowe z tego obszaru w roku 2008 uzyskałem nagrodę indywidualną 

JM Rektora SGGW. 
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Jako szczególne osiągnięcie naukowe uwaŜam jednotematyczny cykl 9 publikacji 

wyodrębnionych spośród ww. pod wspólnym tytułem: Stability evaluation of omeag-3 long 

chain polyunsaturated fatty acids (LC PUFA) dietary supplements and fortified foods. W 

pracach tych byłem autorem koncepcji, wykonawcą badań, opracowałem wyniki i 

przygotowałem publikacje do wydania. Cykl ten składa się z 7 prac eksperymentalnych i 2 

przeglądowych, które ukazały się w wysokopunktowanych międzynarodowych czasopismach 

naukowych w okresie 2006 – 2010: 

 
1. Kolanowski W., Jaworska D., Weißbrodt J., 2007: Importance of instrumental and sensory analysis in the assessment of 

oxidative deterioration of omega-3 LC PUFA-rich foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87, 181-
191. (IF 2009 = 1,386)  

2. Kolanowski W., Ziolkowski M., Weißbrodt J., Kunz B., Laufenberg G., 2006: Microencapsulation of fish oil by spray 
drying - impact on oxidative stability. European Food Research and Technology, 222, 336-342. (IF 2009 = 1,37)  

3. Kolanowski W., Jaworska D., Weißbrodt J., Kunz B., 2007: Sensory assessment of microencapsulated fish oil powder. 
Journal of the American Oil Chemists Society, 84, 37-45. (IF 2009 = 1,8) 

4. Kolanowski W., Laufenberg G., 2006: Enrichment of food products with polyunsaturated fatty acids by fish oil addition. 
European Food Research and Technology, 222, 472-477. (IF 2009 = 1,37) 

5. Kolanowski W.,  Jaworska D.,  Laufenberg G., Weißbrodt J., 2007: Evaluation of sensory quality of instant foods 
fortified with omega-3 LC PUFA by addition of fish oil powder. European Food Research and Technology, 225, 
715-721. (IF 2009 = 1,37)  

6. Kolanowski W., Weißbrodt J., 2007: Sensory quality of dairy products fortified with fish oil. International Dairy 
Journal, 17, 1248-1253.  (IF 2009 = 2,97) 

7. Kolanowski W., Weißbrodt J. 2008: Possibilities of Fisherman’s friend type lozenges fortification with omega-3 LC 
PUFA by addition of microencapsulated fish oil. Journal of the American Oil Chemists Society, 85, 339-345. (IF 
2009 = 1,8)  

8. Kolanowski W. 2010: Omega-3 LC PUFA contents and oxidative stability of encapsulated fish oil dietary supplements. 
International Journal of Food Properties, 13, 495-511. (IF 2009 = 0,82)  

9. Kolanowski W., Stołyhwo A., Grabowski M., 2007: Fatty acid composition of selected fresh water gammarids 
(Amphipoda, Crustacea) – a potentially innovative source of n-3 LC PUFA. Journal of the American Oil Chemists 
Society, 84, 827-833. (IF 2009 = 1,8)  

 

W załączeniu przedstawiam indywidualne oświadczenia współautorów określające wkład 

kaŜdego z nich w powstanie ww. publikacji. 

Na podstanie wyników badań przedstawionych w tym cyklu publikacji moŜna 

sformułować następujące stwierdzenia i wnioski: 

- Preparaty omega-3 LC PUFA, zwłaszcza mikrokapsułkowane, cechuje się niską stabilnością 

oksydacyjną i przy dostępie tlenu atmosferycznego szybko ulegają utlenieniu powodując 

niekorzystne zmiany w profilu zapachowym oraz wzrost liczby nadtlenkowej, wyŜszą 

stabilność wykazują preparaty przechowywane w próŜni. 

- W ocenie stabilności oksydacyjnej preparatów omega-3 LC PUFA i Ŝywności wzbogaconej 

dzięki niskiemu progowi wyczuwalności lotnych produktów utlenienia tych kwasów 

tłuszczowych dobre rezultaty daje stosowanie oceny sensorycznej, której wyniki są 

porównywalne lub dokładniejsze niŜ klasyczny pomiar liczby nadtlenkowej.  

- Udział preparatów oleju rybiego w składzie recepturowym tabletek omega-3 LC PUFA 

przeznaczonych do ssania lub rozgryzania, jak i do produktów spoŜywczych jest ograniczony 

ze względu na jego negatywny wpływ na smak i zapach, co moŜe być istotnie maskowane 
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przez obecność substancji aromatyzujących i słodzących; zjawisko to nie występuje w 

przypadku suplementów przeznaczonych do połykania, w których olej rybi jest zamknięty w 

strukturze kapsułki Ŝelatynowej. 

- Suplementy omega-3 LC PUFA w formie proszku czy tabletek, jak i Ŝywność wzbogacona w 

te kwasy tłuszczowe w warunkach dostępu tlenu atmosferycznego wykazują znaczne i 

szybkie pogorszenie jakości dlatego przy ich pakowaniu i przechowywaniu konieczna jest 

eliminacja dostępu powietrza, co znacznie podwyŜsza ich stabilność oksydacyjną i 

sensoryczną. 

- Gruba otoczka Ŝelatynowa suplementów omega-3 LC PUFA w kapsułkach nie zawsze 

gwarantuje wysoką stabilność oksydacyjną obecnego w nich oleju, co moŜe wynikać z 

zapoczątkowania procesu utleniania podczas otrzymywania oleju w niewłaściwych 

warunkach. 

- Zawartość omega-3 LC PUFA w rynkowych suplementach w formie kapsułek nie odbiega 

znacząco od deklarowanej przez producentów. 

- Suplementy i Ŝywność wzbogacona w omega-3 LC PUFA przy systematycznym stosowaniu 

mogą przyczynić się do podwyŜszenia ogólnego poziomu omega-3 LC PUFA w diecie. 

- Ryzyko spoŜycia zbyt duŜej ilości omega-3 LC PUFA z Ŝywnością wzbogaconą jest znikome, 

gdyŜ dodany w nadmiarze jest szybko wyczuwalny sensorycznie wpływając negatywnie na 

jakość sensoryczną produktu spoŜywczego. 

- Zawartość omega-3 LC PUFA w tłuszczu silnie ekspansywnych kiełŜy - skorupiaków z 

rodziny Gammaridae, jest wysoka mimo, Ŝe są to organizmy słodkowodne. 

- Rosnąca biomasa kiełŜy w wodach Centralnej Europy, ich wysoka rozrodczość i odporność 

na antropopresję wskazują na moŜliwość komercyjnego wykorzystania tych skorupiaków np. 

jako nowy surowiec do pozyskiwania oleju bogatego w omega-3 LC PUFA z potencjalnym 

przeznaczeniem do produkcji suplementów diety, co mogłoby podwyŜszyć ogólną podaŜ tych 

cennych Ŝywieniowo kwasów tłuszczowych. 

  

Ad 2.2. 

Poboczny obszar moich zainteresowań badawczych związany był z oceną towaroznawczą 

wybranych produktów spoŜywczych, ze szczególnym uwzględnieniem cech sensorycznych i 

tekstury, co było ściśle związane z realizowaną przeze mnie dydaktyką. Byłem współautorem 

m.in. podręcznika akademickiego pt. Towaroznawstwo Ŝywności przetworzonej w zakresie 

rozdziałów dotyczących oceny jakościowej masła i serów, przetworów owocowo-warzywnych 

oraz napojów alkoholowych. Z tego zakresu opublikowałem takŜe szereg prac naukowych i 
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popularno-naukowych w czasopismach branŜowych przemysłu spoŜywczego. Prace te dotyczyły 

w znacznej mierze napojów alkoholowych. W pracach przeglądowych przedstawiono wpływ 

napojów alkoholowych na zdrowie oraz systematykę i metody oceny jakościowej tej grupy 

asortymentowej. W pracach eksperymentalnych dokonano oceny porównawczej jakości piwa 

metodami konsumenckimi, profilowania sensorycznego i ilościowej analizy opisowej, 

wykorzystując do interpretacji analizę składowych głównych (PCA). Metoda profilowania 

okazała się bardzo przydatnym narzędziem do szczegółowej analizy sensorycznej piwa 

pozwalając na precyzyjne wskazanie wyróŜników odpowiedzialnych za preferencje 

konsumenckie oraz wyróŜników róŜnicujących piwa między sobą. Z tego zakresu opublikowano 

m.in. następujące prace: 

 
Kolanowski W., Świderski F., 1998: Charakterystyka, podział i ocena towaroznawcza napojów alkoholowych. (w:) 

Towaroznawstwo produktów spoŜywczych. Teoria i ćwiczenia. (red:) F. Świderski, Wyd. SGGW, Warszawa, 379-
417. 

Kolanowski W., 1998: Wpływ alkoholu na zdrowie. Czynniki Ryzyka, 20/21, 50-53. 
Kolanowski W., Świderski F., 1999: Napoje alkoholowe. (w:) Towaroznawstwo Ŝywności przetworzonej (red.) F. Świderski, 

Wyd. SGGW,  Warszawa, 469-501. 
Kolanowski W., 2001: Niektóre aspekty zdrowotnie spoŜycia napojów alkoholowych. śywienie Człowieka i Metabolizm, 28, 

86-93.  
Kolanowski W., 2005: Napoje spirytusowe. Przemysł SpoŜywczy, 59/12, 6-12.  
Jaworska D., Kolanowski W., Baryłko-Pikielna N., 2002: Ocena porównawcza jakości piwa metodą profilowania sensorycznego. 

śywienie Człowieka i Metabolizm, 29, 456-461. 
Jaworska D., Kolanowski W., Wasiak-Zys G., 2003: Ilościowa analiza opisowa jako narzędzie oceny jakości sensorycznej i 

interpretacji preferencji konsumenckich piw typu pilzneńskiego. śywienie Człowieka i Metabolizm, 30, 949-955. 

 

W tym obszarze badawczym realizowałem takŜe badania związane z oceną cech tekstury 

Ŝywności z uŜyciem metod instrumentalnych i sensorycznych. Badania te dotyczyły tłuszczów 

do smarowania pieczywa oraz jogurtów. Wyniki tych prac wskazały, Ŝe cechy tekstury 

ocenianych produktów nie były istotnie skorelowane z ogólną jakością sensoryczną. Wykazano 

teŜ pozytywną korelację ocen cech tekstury metodami instrumentalnymi i sensorycznymi. 

Ponadto stwierdzono, Ŝe wzbogacanie margaryn preparatami omega-3 LC PUFA w zakresie nie 

pogarszającym jej smaku i zapachu nie wpływa istotnie na zmianę cech tekstury. Wykazano 

równieŜ moŜliwość wzbogacania margaryn preparatem wapnia pochodzenia mlecznego bez 

negatywnego wpływu na cechy tekstury i cechy smakowo-zapachowe i z korzystnym wpływem 

na zwiększenie stabilności oksydacyjnej. Wyniki te opublikowano w pracach: 

 
Jaworska D, Waszkiewicz-Robak B., Kolanowski W., Świderski F., 2005: Relative importance of texture properties in the 

sensory quality and acceptance of natural yoghurts. International Journal of Dairy Technology, 58, 39-46. 
Kolanowski W., Jaworska J., Laufenberg G., 2006: Possibilities of calcium fortification of spreadable fat. International Journal 

of Food Engineering, 2/5, art. 5, 1-14. (access online http://www.bepress.com/ijfe/vol2/iss5/art5/). 
Kolanowski W., Jaworska D., Weißbrodt J., 2006: Texture assessment of industrially produced spreadable fat fortified with fish 

oil. International Journal of Food Engineering, 2/5, art. 4, 1-12. (access online 
http://www.bepress.com/ijfe/vol2/iss5/art4/). 

 

Ad 2.3. 
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Kolejny poboczny obszar badawczy moich zainteresowań naukowych, zainicjowany w 

trakcie studiów na University College Cork w Irlandii, dotyczył tzw. Ŝywności funkcjonalnej 

oraz naturalnych substancji bioaktywnych obecnych w Ŝywności. Ten obszar badawczy 

związany był równieŜ z realizowaną przeze mnie dydaktyką. Byłem współinicjatorem i 

współautorem pierwszego polskiego podręcznika dotyczącego Ŝywności funkcjonalnej pt. 

śywność wygodna i Ŝywność funkcjonalna (opracowanie sześciu rozdziałów). W tym czasie 

uwaŜałem, Ŝe koncepcja ta jest słuszna i godna propagowania, co znalazło odzwierciedlenie w 

szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W pracach tych wyjaśniono genezę i 

znaczenie pojęcia, właściwości, propozycje definicji i systematyki Ŝywności zaliczanej do tej 

grupy, a takŜe propozycje oceny sugerowanych efektów zdrowotnych wywoływanych przez jej 

spoŜycie. TakŜe na rynku polskim obecne są produkty spoŜywcze, które chętnie określane są 

przez ich producentów jako Ŝywność funkcjonalna. Jednak dla większości tych produktów nie 

udokumentowano w sposób odpowiedni ich korzystnego wpływu na zdrowie. śywność 

funkcjonalna jest zagadnieniem wciąŜ nie uregulowanym prawnie i obecnie mieści się głównie 

w obszarze działań marketingowych. Zagadnienia te opisano m.in. w pracach: 

 
Kolanowski W., 1999: Nowoczesne produkty spoŜywcze o korzystnym oddziaływaniu na zdrowie, Ŝywność funkcjonalna, 

śywność, śywienie a Zdrowie, 8/1, 101-110. 
Kolanowski W., Jędrzejczyk H., 1999: śywność i napoje przeznaczone dla sportowców. śywność, śywienie a Zdrowie, 8/4, 

410-420. 
Świderski F, Kolanowski W., 1999: śywność funkcjonalna i dietetyczna. (w:) śywność wygodna i funkcjonalna (red.) F. 

Świderski, WNT, Warszawa, 28-36. 
Kolanowski W., 1999: Wzbogacanie Ŝywności. (w:) śywność wygodna i funkcjonalna (red.) F. Świderski, WNT, Warszawa, 

229-245. 
Kolanowski W., 2000: śywność poprawiająca samopoczucie. śywność, śywienie, Prawo a Zdrowie, 9/1, 115-120. 
Kolanowski W., 2000: śywność, a choroby cywilizacyjne i starzenie się organizmu. śywność, śywienie, Prawo a Zdrowie, 

9/3, 309-317. 
Kolanowski W., 2003: Funkcjonalne produkty spoŜywcze. Przegląd Gastronomiczny, 10, 15-18. 
Kolanowski W., 2004: śywność funkcjonalna – zarys ogólny. I Kongres śywność, Ŝywienie a Zdrowie w Polsce Zintegrowanej 

z Unią Europejską 23-26 czerwca 2004 Warszawa. śywienie Człowieka i Metabolizm, 31 Suplement1, 195-197. 
Kolanowski W., 2005: śywność funkcjonalna – nowe propozycje. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 38, 105-111. 
 

W tym obszarze badawczym, w latach 2005-2007 prowadziłem takŜe współpracę z 

Laboratorium Levensmiddelenmikrobiologie, Agrotechnologie & Voedings-wetenschappen, 

Wageningen Universitiet w Holandii, w zakresie 2 projektów realizowanych w ramach programu 

UE Sokrates-Erasmus: 1) Comparison of anti-microbal acitivity of broccoli cultivated in organic 

and conventional forming; 2) Effect of disinfectants on survival of Listeria monocytogenes in 

biofilms. W tych projektach pełniłem rolę koordynatora ze strony polskiej, badania były 

wykonane w Holandii we współudziale studentów SGGW. W eksperymencie dotyczącym 

antybakteryjnych właściwości ekstraktu z brokułów nie stwierdzono istotnych róŜnic pomiędzy 

mikroflorą naturalnie obecną na powierzchni brokułów z uprawy ekologicznej i 

konwencjonalnej. Stwierdzono natomiast silną aktywność ekstraktu brokułów przeciw 

rozwojowi Helicobacter pylori, L monocytogenes, L. plantarum. W badaniach wpływu środków 
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dezynfekcyjnych na tworzenie biofilmu przez L. monocytogenes wyniki nie były jednoznaczne z 

uwagi na uciąŜliwe do wyeliminowania wtórne zakaŜenia innymi drobnoustrojami. Te wstępne 

badania wskazują jednak na znaczne róŜnice w skuteczności środków dezynfekcyjnych w 

układach symulujących linię produkcyjną. Środki dezynfekujące oparte na składnikach 

amonowych i aktywnym chlorze wykazały największą efektywność na inaktywację biofilmu.  

Ponadto prowadziłem takŜe badania związane z oceną preferencji studentów wybranych 

uczelni w zakresie spoŜycia róŜnych rodzajów Ŝywności, jak: ryb i przetworów rybnych, lodów, 

masła, warzyw, miodu, owoców morza oraz herbaty. Badania te miały charakter ankietowy, 

oparte były na wywiadzie Ŝywieniowym obejmując grupę 300-400 osób. Wyniki tych badań są 

w większości w trakcie przygotowania do publikacji, dotychczas ukazały się: 

 
Jaworska D., Kolanowski W., KołoŜyn-Krajewska D., Sawicka A. 2008: Preferencje i jakość sensoryczna herbaty w ocenie 

młodych konsumentów. Handel Wewnętrzny, 312/1, 48-55. 
 

Prowadziłem takŜe badania związane z moŜliwościami wykorzystania odpadów po 

produkcji soku jabłkowego do otrzymywania oleju jadalnego. Temat ten wpisuje się w 

popularny w UE nurt zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z wydobyciem z nich 

dodatkowych korzyści. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe olej z pestek jabłkowych ma skład 

zbliŜony do oleju z pestek winogron, co przy duŜej ilości wytłoków posokowych zawierających 

znaczny udział pestek sugeruje potencjalną opłacalność produkcji takiego oleju w Polsce. 

Wyniki tych nowatorskich badań są w trakcie przygotowania do publikacji. 

Moja dotychczasowa działalność naukowa została doceniona przez redakcje 

renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych, nie tylko przyjmowano moje prace 

do druku ale powierzano mi równieŜ recenzje wydawnicze prac innych autorów. Dotychczas 

wykonałem 11 takich recenzji. 

W przyszłości planuję m.in. szeroko zakrojone, systematyczne badania poziomu spoŜycia 

omega-3 LC PUFA z Ŝywnością i suplementami prowadzone we współpracy z innymi 

ośrodkami badawczymi UE. Celem tych badań będzie ustalenie i monitorowanie poziomu 

omega-3 LC PUFA w diecie w odniesieniu do ryzyka chorób cywilizacyjnych. Planuję takŜe 

dalsze poszukiwania nowych źródeł tych prozdrowotnych kwasów tłuszczowych, jak równieŜ 

prace nad moŜliwościami wykorzystania odpadów poprodukcyjnych przemysłu spoŜywczego do 

pozyskiwania wartościowych produktów.  

 


