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Recenzja doĘczy spełnienia ptzęz rozptawę doktorską wymagń określonych w art.187

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz, U. z2Dt8 r. poz.

1668 zę zm.) i zostaŁawykonana z uwzględnieniem zasad wskazanych w umowie.

Rozprawa doktorska zostńa przygotowana pod kierunkiem naukowym Pani prof. dr hab.

fuż.Małgorzaty Krzywonos i była realizowana w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej, Wydziału

Inźynierii Produkcji oraz w Katedrue Zarządzania Procesami, Wydziału Zaru,ądzania,

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozprawa jest podstawą ubiegania się o stopień

naukowy doktora w dziedzinienauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

TemaĘka rozprqwy

W pracy zaprezentowano proces opracowania nowego produktu - tofu nabazie konopi w

różnych wariantach smakowych. Opracowanie receptury i optymalizację procesu

otrzymywania tofu, poprzedzono badaniamizudziałemkonsumentów. Tematyka rozprawy jest

bardzo wńna i aktualna. Rosnący popyt na roślinne zamienniki mięsa i nabiału powoduje

dynamiczny rozwój rynku tych produktów i daje podstawy do prognozowania jego dalszego

wzrostu. Produkty te stają się coraz bardziej populame i dostępne. Przez konsumentów

postrzegane są jako produkty zdrowe, których wytwarzanie jest mniej obciEżające dla

środowiska niz zyv,.ności pochodzenia zwierzęcego. Sięgają po nie tylko-osoby stosujące dietę

wegańską czy wegetańańską, ale takłżę konsumenci, którzy ze względów zdrowotnych lub

światopoglądowych pragną jedynie ogtaniczyó spożycie mięsa lub po prosfu chcą spróbowaĆ

nowych produktów. Branża ta atrakcyjna jest talrźe dla produoentów, którzy wprowadzają na

rynek coraz to nową żywnośó z tego asortymentu. Nowe produĘ powinny spełniaĆ

oozekiwania konsumentów, oferować zdrową alternaĘwę dla produktów pochodzenia

zwietzęcego, charakteryzować się wysoką wartością odżyvvczą oraz atrakcyjnymi cechami

sensorycznymi. Ztego względu uwńam,że podjęte przezDoktorantkę badaniamają nie tylko

istotny aspekt poznawczy, ale przede wszystkim duży potencjał aplikacyjny. Na możliwość

praktycznego wykorzystania wyników wskazuje realizacja badń we wspóĘracy z ftrrlą
produkującążyvłnośó



Tytuł rozprawy dohorskiej stanowiqcej podstnvę ubiegania się Kandydatki o nadanie stopnia

doHora
Tytuł rozprawy,,Postawy i zachowania konsumentów względem tofu oraz uwarunkowania

technologiczne w ksztahowaniu jakości tofu z konopi" podkreśla jej szeroki zakłestemaĘczny,

który obejmuje badania konsumenckie oraz zagadnienia technologicznę. Dwa wymienione w
tytule obszary badań stanowią elementy procesu opracowania nowego produktu i są ścisłe ze

sobą powiązanę, a ich podjęcie jest w pełni uzasadnione. Opracowanie nowego produktu

powinno skupiać się na potrzebach konsumenta, dlatego dogłębne poznanie czynników, które

determinują lvybory konsumenckie jest jednym z wńnych etapów tego procesu i paprzedza

prace technologiczne. Mam jednakwątpliwośó czywpracy rzeczywiście badano ,,zachowania"
konsumentów. W części eksperymentalnej pracy Autorka opisuje nie badania,,zachowania" ale

preferencji konsumentów. Moim zdaniem takie określenie powinno znalęźó się w Ęrtule.

Zachowania konsumentów determinowane sąptzęz postawy i preferencje, ale wpływa na nię

wiele różnych cąmników w §m kulturowe, społeczne, osobiste i psychologiczne, które nie

były przedmiotem badań w ocenianej rozprawie.

Ocena uWadu rozprawy dohorskiej, w tym informacje o jej poszczególnych częściach

sHadowych
Praca wraz z suplementem ma 180 stron, jej ogólny układ jest logiczny i zawięra wszystkie

niezbędne elemenĘ, Zasadnięzaczęśćrozptawy składa się ze wstępu i siedmiu części, które w
recenzji nazwę rozdzińarrli, mimo, że Autorka nie używa tego terminu w pracy. Pracę

uzupełnia spis literatury, spis tabel (43 tabele) i spis rysunków (31 rysunków) oraz zestawienie

uĄĘch akronimów i symboli. Do pracy dołączono ośmiostronicowy suplement oraz

streszczęnie wjęzyku polskim i angielskim.

Rozprawę rozpoczyna krótki wstęp doĘczący produktów uznawanych za roślinne

zamienniki mięsa, w fym tofu. Wspomniano w nim o możliwości wykorzystania konopi jako

surowca do produkcji tofu oraz braku na rynku słodkich wariantów smakowych tego produktu.

Zabrakło natomiast we Wstępie przedstawiania zakresu pracy i krótkiej informacji o zawartości

poszczególnych rczdziałów. Cel i zahe§ pracy zostały przedstawione dopiero w rozdziale 2,

nasfu.52,azatemczytającrozdział,lmożnasięjedyniedomyślaćwjakimceluprzedstawiono
p o szcze gó l ne zagadnienia.

R:ozdziŃ l, liczący około 50 stron, poświęcony jest przeglądowi literatury. W dwóch

pierwszych podtozdziałach omówiono zagadnienia doĘczące konopi, które w pracy

wykorzystano jako surowiec do produkcji tofu. Omówiono typologię, skład i wykorzystanie

konopi (cz. 1.1) oraz uwarunkowaniaprawre w uprawie i handlu konopi (cz.I.2). Ta część jest

potrzebna i dobrze charakteryzuje wykorzystany w pracy surowiec. Jędnak uwńalrl, że

niektóre fragmenty dotyczące zastosowania konopi pozaprzemysłem spożywczym (str. 1l i 12

i str. 18) można było, bez szkody dla pracy, pominąć. Zewzględuna właściwości konopi istotna

jest natomiast znajomość przepisów prawnych określających warunki ich uprawy.

Kolejny podrozdział (cz. 1r3) dotyczy wpĘwu surowców i parametrów technologicznych

na jakość tofu. Ta część jest istotna w odniesieniu do celu pracy, pokazuje, że Autorka dobrze

orienfuje się w zagadnieniach technologicznychzwiązanych z produkcją tofu i z pewnością ta



wiedzaposłuźyła Jej do opracowania receptury i optymalizacji jakości opracowanych w pracy

prodŃtów.

W następnym podrozdziale (cz. 1.4) dokonano dość ogólnego przeglądu roślinnych

zastępników mięsa (kró&o scharakteryzowano tofu, tempeh, seiten, quorn-mykoproteiny,

teksturowane białka roślinne).

Kolejny podrozdział (cz. 1.5) dotyczy omówienia rynku produktów wegńskich.

Przedstawione w nim dane na temat rozwoju rynku i zainteresowania konsumentóŃ roślinnymi

alternaĘwami mięsa dobrze uzasadniają znaczenie i aktualność tematyki rozprawy. W tej

części przedstawiono, istotne ze względ1,1na cel ptacy, zestawienie dostępnycĘ na polskim

rynku produktów tofu, w tym tofu z konopi i z dodatkiem konopi.

Podrozdziń I.6. za$liowano ,,Zachowania konsumentów". Zawarto w nim krótkie, dość

pobieżne wprowadzenie definiujące zachowania i postawy konsumentów oraz

scharakteryzowano cz5mniki na nie wpŁywające. W dalszej części na podstawie ana|izy postaw

i moĘwów wyboru produktów przez konsumentów stosujących tóżnego rodzaju diety

(wegetarińska i jej odmiany) Autorka wskazała czynniki jakie mogą wpływać na wybór tofu

konopnego. Zgadzam się z wnioskami, że wybór ten mogą determinować czynniki eĘczne,

moralne, społeczne i zdrowotne. Tofu konopne jako zamiennik dla sojowego może być

atrakcyjne ze względu na właściwości produktów sojowych, takie jak: zawartość alergennych

białek i fitoestrogenów (które w niektórych sytuacjach mogą wykazywaó niekorzystne

dziŃanie) oruzwkorzystanie jako surowców roślin pochodzących z upraw transgenicznych.

Oceniając strukturę i zawartość merytorycznąrozdziahll, uwazam, żezabtakłowtej części

ogólnego wprowadzenia do tematyki opracowania prodŃtu, które jest przedmiotem pracy.

Takie wprowadzenie łączyłoby poszczególne wątki badawcze ibardzo dobrze uzasadniałoby

podjęcie w pracy badań marketingowych, popruedzających właściwe opracowanie i
optymalizację jakości produktu oraz jego ocenę przez konsumentów i analizę kosztów. Mam

również zastrzeżęnia do kolejności prezentacji poszczególnychzagadnieńw rozdziale 1. Biorąc

pod uwagę tytuł pracy, schemat badń przedstawiony na rys.7 (str. 52) oruz kolejność

prezentacji wyników, uwńam, że logiczne byłoby rozpoczęcie przeglądu literafury od

omówienia rynku roślinnych zamienników mięsa (cz. 1.5) i zachowń konsumentów (1.6), a w

dalszej kolejności przedstawienie ogólnego przeglądu zasĘpników mięsa (cz. I.4), zagadnień

technologicznych dotyczących produkcji tofu (cz. 1.3) oruz charukterystyki konopi jako

alternatyvmego surowca do produkcji tofu (1.1 i I.2).

Mimo przedstawionych powyżej uwag, zktórych częśó ma charakter dyskusyjny, mo)a

ogólna ocena merytoryczna rczdziahl 1 jest pozytywna. Autorka vłykazała się znajomością

aktualnego stanu wiedzy w zakresie tematyki pracy, w tym zagadnień technologicznych

zwiryanych z produkcją tofu. Przędstawiony przegląd literatury jest dobrym uzasadnieniem

wyboru tematu pracy oraz wprowadzęniem do części badawczej.

Ocena zastosQwanego piśmiennictwa w ramach rozprnwy dohorskiej

Spis literatury liczy 225 pozycji. Dodatkowo, osobno przedstawiono akĘ prawre (ustawy i
rozporządzenia, 3 pozycje), strony internętowe (25 pozycji), patenty (2pozycje) oraz normy (5

pozycji). Wśród tych pozycji znajduje się wiele istotnych prac oryginalnych i przeglądowych



ściśle powią,zanych z temaĘką pracy, opublikowanych w czasopismach o zasięgu

międzynarodowym. Prawie wszystkie prace opublikowano po roku 2000, awięleznich w ciągu

ostatlrich lat. Dośó dużączęść bo około 70pozycji (ok. 1/3 cytowanych fuódeł) stanowiąprace

w języku polskim. Wiele z nich dotyczy zachowania konsumentów na polskim rynku więc

odniesienie się do nich jest w pełni uzasadnione. Dobór pozycji źródłowych świadczy o dobrej

orientacji Doktorantki w piśmiennictwie międzynarodowym i krajowym doĘczącym tematyki

rozprawy.
Redakcja spisu literatury jest niezbyt staranna. Brak konsekwencji w przyjętym formacie

opisów bibliograficznych, m.in. w niektórych opisach podane są pełne Ęrtuły czasopism, w

innych skróty. Tytuły aĘkułów są niejednolicie redagowane (wszystkie wyrazy pisane

wielkimi literami lub tylko pierwszy wyaz).Niektóre opisy są niepełne, np. w opisach

ańykułów brak numerów czasopism lub numerów stron.

Wskazanie 0rąz ocena celu rozprały dofuorskiej Kandydatki

Cel i zakres pracy przedstawiono w liczącymtrzy strony rozdziale 2. Mimo sformułowania

na str. 51. ,,Ogólnym celem pracy było (...)o', w rozprawie nie sformułowano celu ogólnego.

Wymieniono zato cele szczegółowe, a mianowicie: ,,(...) określenie jakie czynniki determinują

wybór tofu sojowe go otazkonopnego przez konsumentów oraz jakie są postawy konsumentów

wobec tych produktów; opracowanie receptury nowego produktu nabazię konopi; określenie

wpływu parametrów technologicznych na jakośó uzyskanego pro$uktu oraz ocena jego

akceptowalności i analiza kosztów §urowca". Cele te w pełni charaktdryzują przeprowadzone

w pracy badania.

O ile cele badawcze określone są dośó szeroko, to siedem hipotez postawionych w pracy

doĘczy jedynie badń konsumenckich. Te hipotezy są moim zdaniem zbyt szczegółowe.

Natomiast, zabral<ło w rozprawie hipotez dotyczących ,1echnologicznej" części pracy -

projektowania nowych produktów i opĘmalizacji ich jako ści, zwłączeniem przeprowadzonych

badań sensorycznych z udziałęm konsumentów. Zakres pracy przedstawiony na str. 51-52

obejmuje wszystkie podjęte w pracy badania, ale nie zachowano logicznego porządku ich

prezentacji,np. punkt ,,przygotowanie i przeprowadzenie sondźu" poprzedzony jest punktem

,,ptzeproriladzenie analiza statystycznej wyników przeprowadzonych badń ankietowych".

Etapy badńprzedstawiono na ry§. 7 (str. 53). Według zaprezentowanego schematu w etapie

pierwszym przygotowano ankietę słvżącąbadaniu ,,nastawienia" konsumęntów (powinno być

postaw konsumentów), w etapie drugim przeptowadzono badania preferencji konsumentów.

Nie jest dla mnie jasne jak należy rozumieć w obu etapach, punkt dotyczący wskazania

docelowych konsumentów, które miałoby być naĘpstwem opracowania wyników ankiety

(,,opracowanie wyników ankięty i wskazanie docelowych konsumentów"). Trzeci etap polegał

na opracowaniu receptury tofu z konopi w różnych wariantach smakowych, ocenie właściwości

oraz akceptowalności otrzymanych produktów i analizie kosżów surowców.

Wskazanie oraz ocena zastosowanych metod badalłczych

W pracy posłużono się metodą badń ankietowych do okręślenia postaw i preferencji

kónsumentów. Metody z zalłesu technologii i analityki żyrłrności wykorzystano do



opracowania i optyma|izacji receptury tofu z konopi w kilku wersjach smakowych,

scharakteryzowania właściwości otzymanych produktów oraz ich ocen konsumenckich.

Prawidłowy dobór metod umożliwił Doktorantce rcalizację celów pracy. Stosowane w pracy

metody bńawcze opisano w rozdziale 3, pt. ,,Materiał i metody", składającym się z cńęręch

podrozdzińów doĘczących (podaję zgodnie z !.,t.:rńani w pracy): charakterystyki

ptzeptowadzonych badań ankietowych (cz. 3.1), materiafu badawczego i matęriałów

pomocniczych (cz. 3.ż), oznaczeń ftzykochemicznych (cz.3.3) oraz oceny organoleptycznej i

analizy sensoryczn ej (cz. 3 .4).

Częśó 3. 1 . przedstawia nie Ęlko charakterystykę przeprowadzonych badń ankietowych, ale

również metody analizy otrzymanych wyników i opracowania modeli. Mamzastrzeżenia co do

kolejności prezentowania poszczególnych zagadnień. Opis rozpoczęto w zasadzie od końca,

tzn. od przedstawienia metod statystycznych wykorzystanych do analizy wyników oraz

sposobu konstrukcji modeli Fishbeina i MODE (Motivation and OpportunĘ Determinants).

Dopiero w dalszej kolejności opisano sposób określenia wielkości badanej próby oraz

metodykę przeprowadzania wywiadu i dwóch etapów badń ankietowych.

W opisie badń ankietowych nie podano terminu realizacji badń oraz metody doboru próby

badawczej. Zabral<ło teź informacji jakie wartości parametrów przyjęto do wyznaczęnia

minimalnej liczebności próby wg. wzoru (2), str. 59 i jakie wartości wyznaczono.

Kwestionariusze wykorzystane w badaniach ankietowych zostŃy zamięszczone w

Suplemencie. Mam kilka wąĘliwości do ich konstrukcji. W kwestionariuszu aŃiety
wykorzystanym w I etapie badań, shrżącym określeniu postaw konsumentów względem tofu

sojowego oraz tofu konopnego zawarto stwierdzenie ,,Jeśli nie próbowali nigdy Państwo tofu

konopnego, bardzo proszę o wyobrżenie sobie, jakie cechy byłby dla Pństwa istotne przy

zakupie nieznanego produktu tego typu (...),, Takie sformułowanie sprawia, że respondenci,

l<tórzy nie mieli okazji próbować tofu konopnego odnosili się do swoich subiektywnych

wyobrżeń. Jeśli celem tej ankiety było testowanie postaw konsumentów wobec koncepcji

produktu, moim zdaniem należaŁo ten produkt dobrze scharakteryzowaó w sposób

przemawiający do konsumenta. W pytaniach 5-8 obok kilku atrybutów tofu, takich jak cena,

sńak, zapach, skład, tekstura i innych, wymieniono również jakość. Nie jest dla mnie jasne jaka

miała byó interpretacja tej cechy, skoro na jakość składają się również wszystkie wymienione

cechyproduktu. Ponadto jeśli celembadaniabyło określeniepostawkonsumentów, możnabyło

w ankiecie obok czynników socjo-demograficznych uwzględnić talrże inne czynniki, które te

postawy mogą determinować.

W kwestionariuszu ankiety wykorzystanej do badania preferencji konsumentów (II etap

badń) nie zamieszczono pytania filrującego pozwalająeego wyeliminowaó osoby, które nie

spożywają tofu, Poza tym podobnie jak w pierwszej ankiecie, również w tej tzw. pytania

meĘczkowe (pytania 1-4) powinny zostać zamieszczone na końcu lcwestionariusza.

W odniesieniu do opisu metod statystycznych (cz.3.1.1.) moje zdziwienie budzą materiały

źródłowe, na które powołała się Autorka. Na przykład interpretację wartości współczynnika

korelacji rang Spearmana oparto na pozycji 128 (Mafuszewska-Pierzynka, A. (2014).

Zadłużenie a inwesĘcje w spółlrach odpłatnie lrorzystajqcych z przedsiębiorstw państwowych,



Studia Ekonomiczne, 198(2), str. 36-46). IJwńam, że ptzy opisie metod statystycznych

należŃoposłużyó się dobrym podręcznikiem do statystyki i takie źródło zacytowaÓ.

W kolejnych częściach rozdziału 3 opisano materiĄ i sprzęt wykorzystane do

przygotowania nowych produktów (cz. 3.2) oraz metody oznaczęń fizyko-chemicznych (cz.

3.3) i oceny organoleptycznej i sensorycznej (3.4). W opisie metod oznaczeń

fizykochemicznychzabrakło Ępowego dla prac przyrodniczych podania spisu stosowanych w

pracy odczynników (wraz z podaniem ich producentów i klasy czystości) i wykorzystanych

ptzytządów. Takie informacje, ale nie za,vłszępełne, znajdują się przy opisach poszczególnych

metod. W pracy zastosowano standardowe metody oznaczeń i opisano je doŚĆ skrótowo, wafto

było podać odpowiednie odnośniki literaturowę. Zabtakło informacji w ilu powtórzeniach

dokonywan o oznaczęń właściwości chemicznych i fizycznych.
podrozdziń 3.4. zaslłowany jest ,,Ocena organolepĘczna i analiza sensoryczna".

Zastanawia mnie jak Autorka rozumie ńZnlcę między tymi dwoma rodzajami oceny? Na

podstawie opisu domyślam się, żę chodzi tu o ocenę sensoryczną przeptowadzoną przez

przeszkolony zespół, na to wskazują również opisy w dalszej części pracy. Przeprowadzaniem

takiej analizy ruądząokreślone reguły. W pracy zabrakło szczegóŁowego opisu warunków, w

jakich tę ocenę przeprowadzono oraz odniesienia do odpowiednich norm. Natomiast użyte w

pracy określenie ocęna organoleptyczna - odnosi się do oceny sensorycznej (akceptacji)

konsumenckiej, w której udziŃwzięłaniezbyt lięzna grupa 17 konsumentów. Również w tym

przypadku na|ężńo szczegółowo opisać procedurę badń.

ocena części rozpra/vy dohorskiej doĘczqcej omówieniąwynilńw badań

Wyniki uzyskane w toku realizacjiposzczególnych etapów badań omówiono w rozdzia|e 4,

a ich dyskusję przedstawiono w rozdziale 6. Krótki, zaledwie dwustronicowy rozdział 5,

dotyczący analizy kosztów surowców, można było włączyć do rozdziału 4. BardzO

szczegółowo przedstawiono wyniki badń ankietowych przeprowadzonych w dwóch etapach.

Czytelnie przygotowane tabele i rysunki ułatwiają śledzenie toku wywodów Autorki. Na

podkreślenie zasługuje opracowanie modeli opisujących postawy i zachowania konsumentów

na podstawie badań ankietowych etapu I. Mam jednak wątpliwości dotyczące interpretacji

modelu MQDE. IJwńam, że intencja zakupu produktu po ruz pierwszy i ponowny zak;p

znanęgo już produktu mogą być determinowane przez równe czynniki i należało ten fakt

uwzględnió w analizię wyników. Wyniki badańplzeprowadzonych w etapie II przydafrre były

w realizacji części technologicznej, w szczególności odpowiedzi doĘczące preferowanych

smaków, zostĄ bezpośrednio wykorzystane w opracowaniu nowych wariantów tofu.

Wiele pracy włożono w opracowanie i optymalizację receptury i procesu wytwarzania tofu

nabazię konopi w różnych wariantach smakowych. Badano wpływ wielu parametrów (czas

rozdrabniania, czas i temperatura gotowania ,rodzaj,wielkość i temperatura dodania koagulantu

oraz siła i czas nacisku prasy) na wydajność procesu. Te badania są w rozprawie dobrue

udokumęntowano w postaci zdjęó i tabel. W efekcie zaproponowano schemat technologiczny

produkcji tofu konopnego (rys, 24). Naturalne tofu konopne wykorzystano w dalszej częŚci

badań do opracowania różnych wersji smakowych. Dla otrzymanych produktów okreŚlono

wartość oCtżywczą (w tym zawartość białka, błonnika pokarmowego, tłaszcztl całkowitego,



kwasów tfuszczowych nasyconych, popiołu ogólnego, sodu, suchej masy, węglowodanów

przyswajalnych, cukrów ogółem oraz wartość energe§czną) ponadto zbadano teksturę i cechy

sensoryczne . Zawużną część uwńam przeprowadzęnie sensorycznej oceny konsumenckiej, jej

wyniki pozwoliły na wskazanie produktów, które mogą zyskać akceptację konsumencką.

Moje uwagi do tej części doĘczą tabel 40 i 41, w których zaptezentowano wartości

oznaczanych parametrów, ale nie podano informacji na temat błędu oznaczęń. Ponadto w

opisach tabel (oraz opisie metod statystycznych) nie podano informacji jaki test post-hoc

stosowano przy analizie wariancji (ANOVA). Dlaczego tylko dla wybranych tofu określono

wartośó odżywczą? W opisie metodyki analizy sensorycznej na str. 70, podano, ze ustalono

listę deskryptorów i skalę intensywności dla atrybutów sensorycznych, natomiast w tabeli 42,

podano wyniki analizy sensorycznej jedynie w formie opisowej. W tabeli 1S, w której

przedstawiono wyniki ocen sen§orycznych dokonanych przez konsumentów należńo podać

wartości odchyleń standardowych dla wartości średnich.

Ciekawym elementem byłoby porównanie właściwości otrzymanego tofu z tofu sojowym

oraz produktami wyĘpującymi na rynku. W dyskusji wyników (str. l45) Doktorantka

wspomniała, że takie porównanie z wybranymi produktami przeprowadzono, ale w pracy nie

przedstawiono wyników takiego badania.

Rozdział 6. zasułowarty ,,Dyskusja wynikówo' stanowi bańzo wńną i ciekawą cześó

pracy. W tej części Autorka przedstawiła dyskusję wyników w odniesieniu do badań innych

autorów. Wykazńa dobrą orientację i umiejętrrość wykorzystania literatury dotyczącej

przedmiotu badń, a także umiejętność krytycznej dyskusji własnych wyników. Autorka

odniosła się do postawionych w pracy hipotez. Na podstawie wyników badń, negatywnie

zostaĘ zweryfikowane hipotezy: Hl (Kobiety częściej od mężczyzn dokonują zakupu tofu),

H2 (Wielkość dochodów koreluje dodatnio z częstością zakupu tofu), H3 (Wykształcenie

respondentów koreluje dodafirio z częstością zakupu tofu) oraz H6 (Istrieje większe

prawdopodobieństwo zakupu tofu konopnęgoprzez osoby lepiej wyksńałcone,po zauwżeniu
informacji ,,bęz GMO" na opakowaniu). Pozytywnie zweryfikowano hipotezy: H4 (Wielkośó

dochodu koreluje ujemnie z prawdopodobieństwem zakupu tofu konopnego, gdy pojawi się

promocja w sklepie), H5 @olecenie tofu konopnego pnez znajomych, bardziej wpływa na

prawdopodobieństwo jego zakupu w przypadku kobiet) orazH7 (Konsumenci ptzywiązujący

dużą wagę do wartości odżywczych, chęfiriej kupują tofu konopne zawierające duże ilości

białka). Należy również podkreślić, że w pracy ztealizowano wszystkie cele odnoszące się do

opracowania receptury tofu konopnego w różnych wariantach smakowych.

W tej części pracy Autorka wskazała na pewne ograniczeniaprzeprowadzonych przez siebie

badń oruzwskazńana konieczność dalszych prac w celu wprowadzenia produktu na rynek.

Ta częśó dyskusji świadczy o bardzo dobrej orientacji Autorki w zakresie zagadnień

doĘczących opracowania produktów oraz o umiejęfirości Ęrtycznej oceny własnej pracy i o
dojrzałości naukowej.

Informacj e doĘczqce prakĘczne go zastosow ania uzyslcanych wynikow badań

Recenzowan a rozprawa ma wyńnie aplikacyjny charakter. Praca została zręalizowana we

współpracy z ftmą produkującą Ąrwnośó. Można się więc domyślać, że jest odpowiedzią na
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Str. 55.

Str.7 0.

konkretrą pofuzebę producenta, a przedstawionę w niej rorwiązania zostaną wykorzystane w
praktyce przy opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Na ten temat brak

jednak w pracy informacji.

Informacje o ewentualnych nieprawidłowościąch, Hóre pojalłlb się w ocenianej rozprawie.

Słabą sfionąpracy są występujące w niej błędy i nieścisłości, które wymieniam ponżej:

str. 3 . Jest ,,Zestawienie (?) użytych w pracy'' - powinno być ,,Zestawienie (?) uzytych w pracy"

Sh, 16. ,,Tokoferole (...), zaliczane do grupy określanej jako witamina E, składają się z

izomerów(...)" - W skład grupy rwiązków określanych jako witamina E wchodzą

tokoferole i tokotrienole, które są homologami.

S1r. 16 - Jest ,,Wiąże się to z poziomem zdolności do absorbowania wolnych rodników (...)" -
powinno być ,,(...) do wygaszania wolnych rodników (...).

Str. 17. ,,Proteiny konopne cechuje się (...)" - Proteiny konopne cechują się (...)

Str. 25 i w wielu innych miejscach ,,Jest to między innymi stosunek ziarcn do wody (...)" -
należy podaó jakiś stosunek*wagowy (?)

Str.ż7.,,(...) a po dodaniu wody w stosunku 5:1" - w jakim stosunku?

Str. 30. ,,Białko konopne możę z powodzeniem zostać włączone do produktów analogowych

do mięsa (..,)" - powinno być ,,analogicznych".
Jest ,,(...) określenie parametrów technologicznych na jakośó uzyskanego produktu

(...)" - powinno być ,(...) określenie wpływu parametrów technologicznych (...)"

We wzorze (1) brak,,n"

,,Osoby oceniające mogły ptzyznavłń aĘbutom punkty w 5 stopniowej skali

hedonicznej , gdzie 1 reprezentował najniZszy punkt, a 5 najwyZszt'' -należńo podać

opis słowny poszczególnych punktów skali.

Stx.72.,,(...) określenie postaw konsumentów do tofu sojowego (,..)" - powinno być,,(...)
olrreślenie postaw konsumentów w stosunku do tofu sojowego (...)"

Str. 86. ,,W prąpadku obu rodzajów tofu, najvlyższąpostawę odnotowano (.,.)" - co oznacza

określenie,,najvłyższapostawa"?

Str. 86. Tytuł tabeli 18, jest ,, Ranking determinant tofu konopnego i sojowegoo' - powinno być

,,Ranking determinant wyboru tofu konopnego i sojowego"

Str. 110 ,,Na tpn etapie przygotowano panel sensoryczny (...)" - wyrżenie ,,przygotowano

panel sensoryczny - skrót myślowy.

Str. 114, 115 - opisano ocenę sensoryczną wykonaną ,Brzez 4 osoby" wprzypadku próbek,,w

wersji owocowej oceniano smak, wygląd oraz zapach" (str. 114), w przypadku tofu

z kakao z dodatkiem miodu lub banana oceniano ,,smak, łvygląd oraz teksturę" -
skąd te różnice, ocenianych cech, wg,jakiej procedury dokonano oceny?

Str. 120-124. Na sfionie 120 stwierdzono, że ,,Badania analizy sensorycznej obejmowały

siedem wariantów smakowych: naturalnego, nafuralnego z ptńonymi ziamarri, z

suszonymi pomidorami i czosnkiem, wędzonego, wędzonego zplzprawami, kakao

z miodem oraz kakao z bananęm" 'W dalszej części (rys. 26 i tabela 42)

przedstawiono wyniki dla ośmiu wariantów * z danych w tabeli 42 vrpika, żę

badano tofu z dodatkiem jabłka, cynamonu i prżonych ziaren. Natomiast



konsumenckiej ocenie sensorycznej poddano osiem wariantów smakowych, ale

innych niz te przedstawione w tabeli 4}(badane przęz panel ekspercki), a

mianowicie: ,,wersja naturalna, naturalna z solą, naturalna z prńonymi ziamami,

naturalna z suszonymi pomidorami i czosnkiem, oraz słodkie wersje smakowe, takie
jak banan zkakaoojabłko z cynamonem i prżonymi nasionami konopi,kakao z
miodem oraz wanilia.

Rys.27 *należało w legendzie rysunku opisać co oznaczają cyfrowe symbole próbek.

Str. 145. ,,Porównanie pod względem organoleptycznp przygotowanego tofu konopnego z

tym znajdującym się na rynku (Look Food, Pro Soya) przeprowadzonojedynie na

maĘ grupie składającej się z 4 osób, (...)" - w pracy nie przedstawiono wyników

tych badań.

Spis literatury. Niepełne opisy (brak numęru czasopisma lub stron) pozycji: 6,7,15,16, 18, 41,

43, 45, 53, 57, 59, 65, 70, 76, 77,80, 86, 90, 96, 99, 106, 108, II2, II7, t27, 134,

I42, 160, 163, 165, l78,204,206.

Ocena, czy rozprcwa dohorskn stanowi oryginalne ronłiqzanie problemu naukawego

Oceniana rczprawa doktorska stanowi oryginalne rozliązanie postawionych problemów

naukowych doĘczących zagadnienia opracowania nowego produktu.

Zanajwńniejsze osiągnięcia przedstawione w pracy uwżam:

Zbadaniepostaw konsumentów wobec tofu sojowego i konopnego oraz idenĘfikację

czynników determinujących wybór tego produktu (smak, jakość, skład).

Określenie preferencji konsumentów i wykorzystanie §ch informacji w procesie

opracowania produktu.

Opracowanie recepfury tofu konopnego o naturalnym smaku i w kilku wariantach

smakowych oraz optymalizacja parametrów technologicznych i określenie ich

\Ąrpływu na wydajnośó procesu.

CharakterysĘkę jakości ofizymanych produktów z uwzględnieniem wartości

odżywczej, tekstury, cech sensorycznych i sensorycznych ocen konsumenckich.

Na szczególne podkreślenie zasługuje szerokie ujęcie problemu opracowania nowego

produktu uwzględniające badania konsumenckie i technologiczne. Z drugiej sfony takie

szerokie ujęcie tematyki jest byó może przyczyną wskazanych w recenzji uchybień

metodycznych i wynika z konieczności opanowania pruez doktorantkę metodyki badań z
różnych obszarów.

Ocena czy rozprcwą doHorska prezenĘe ogólnq wiedzę teoreĘcznq lranĘdata w dyscyplinie

albo dyscllplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,

Autorka wyk azńa się ogólną wiedz ą teoretyczną z zakresu dyscypliny technologii żywności

i zywienia. Udowodniła tsż, że pottaft zaplanowaó i samodzielnie przeprowadzić badania

związanez opracowaniem nowego produktu. Słabszą stronąwarsztatu naukowego Doktorantki

jest prezentacja wyników własnych badań i niewątpliwie na doskonalenie tej umiejętności

powinna zwrócić szczególnąuwagę w swoim dalszym rozwoju naukowym i zawodowym.



Na obronie rozprary poproszę Doktorantkę o ustosunkowanie się do uwag przedstawionych

w recenzji oraz do dwóch ogólnych uwag wskazanych poniZej:

1. Praca dotyczy procesu opracowania nowego produktu. W rozprawie zabrakło

przedstawienia tego procesu, który obejmuje kilka etapów. Proszę o wskazanie tych

etapów i przedstawienię własnych badń w kontekście całego procesu.

2. Badani konsumenci wskazywali niewielką rolę opakowania jako czynnika

determinującego wybórproduktu. Moim zdaniem nie należyjednak lekcewżyć tego

elementu, a opakowanie moze odegraó istotną rolę w uzyskaniu sukcesu rynkowego
opracowanych w wyniku rcalizacji rozptary produktów. Poproszę o komentarz w
tej kwestii.

podsumowanie

Biorąc pod uwagę mocne i słabe strony rozprawy stwierdzam, ze Doktorantka wykazała się

wiedzą w zakresie dyscypliny technologia żywności i Zywienia, która umożliwiła Jej

wykonanie zaplanowanych badań i rea|izację celów pracy. Tym samym wykazała się
zdolnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Zaproponowała oryginalne

rozwiązanie postawionego problemu naukowego, a uzyskane wyniki oprócz wartości

poznaw czej maj ą wartość aplikacyj ną.

Stwierdzam,żeptzedstawiona do oceny rozprawapt.: ,,Postawy i zachowarria konsumentów

względem tofu oraz uwarunkowania technologiczne w ksztahowaniu jakości tofu z konopi"

spełnia wymagania prawne stawiane rozprawom doktorskim wskazane w art.187 ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce @z. U. z2018 t. poz. 1668 ze zm.) i
wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr inż. Magdaleny Kopacz do dalszych etapów postępowania

i publicznej obrony.
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