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Zakres badań Katedry:  
Katedra specjalizuje się w następujących specjalnościach:  

1. Biotechnologia żywności 
2. Biotechnologia przemysłowa  
3. Technologia i chemia mleka 
4. Przechowywanie i towaroznawstwo żywności 
5. Żywienie człowieka 

Ad.1. i 2 
W obszarze biotechnologii pracownicy Katedry, doktoranci  i magistranci  realizują 
prace badawcze dotyczące: 

 Biotransformacji biomasy roślinnej do prostych związków chemicznych takich 
jak: cukry proste, etanol, ksylitol, arabitol 

 Produkcji enzymów; celulaz, ksylanaz, amylaz, inulina o innych 
 Wytwarzanie kwasów organicznych: kwas mlekowy, kwas fumarowy, kwas 

bursztynowy 
 Wykorzystanie produktów ubocznych takich jak; glicerol techniczny, permeat 

serwatkowy do produkcji kwasów organicznych 
 Produkcji biopolimerów: ksantan, pullulan 
 Badania na poziomie molekularnym i inżynierii genetycznej bakterii fermentacji 

mlekowej 
Ad.2.  
W ramach specjalności technologii i chemii mleka realizowane są niżej wymienione 
prace badawcze: 

 Zastosowanie inuliny w otrzymywaniu margaryn o obniżonej zawartości 
tłuszczu. 

 Żelowanie białek serwatkowych i ich mieszanin z polisacharydami. 
 Otrzymywanie analogów serów topionych . 
 Właściwości pianotwórcze białek serwatkowych. 

 
 



Ad.3.  
W obszarze przechowalnictwa i towaroznawstwa żywności prowadzone są następujące 
prace: 

 Przechowywania długoterminowego ziarna zbóż, towaroznawstwo produktów 
zbożowo-młynarskich 

 Zafałszowania żywności w szczególności soków, koncentratów owocowych. 
 Oznaczanie mikotoksyn w zbożu. 
 Analiza mikrobiologiczna owoców i warzyw. 
 Zmiany mikrobiologiczne w żywności minimalnie przetworzonej. 
 Opakowania bioaktywne. 

 
Ad.4. 
W zakresie żywienia człowieka realizowane są następujące tematy: 

 Alergie i nietolerancje pokarmowe 
 Badania nad naturalnymi inhibitorami 

acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. 
 Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób uprawiających różne 

dyscypliny sportowe. 
 Analiza związków prozdrowotnych w wybranych produktach spożywczych. 
 Ocena skuteczności diet o zredukowanej ilości energii. 

 
 
Patenty lub zgłoszenia patentowe z ostatniego roku: 
 
1 Adam Waśko  

Magdalena Polak-Berecka 
Monika Kordowska-Wiater 
Agnieszka Kubik-Komar  
Zdzisław Targoński 

Nr 
patentu: P-
393189, 
2013. 

2013.06.25 Prebiotyczne medium do 
liofilizacji bakterii 
Lactobacillus rhamnosus. 

2.  Marcin Podleśny  
Jakub Wyrostek  
Piotr  Jarocki 
Zdzisław Targoński  
 

Nr 
zgłoszenia: 
P.406515 

2013.12.13 Nowy szczep bakterii  
Enterobacter sp. 

3.  Marcin Podleśny  
Piotr Jarocki 
Tomasz Czernecki  
Zdzisław Targoński  

Nr 
zgłoszenia: 
P.406487 

2013.12.13 Sposób na zwiększenie 
mikrobiologicznej 
produkcji kwasu 
bursztynowego. 

 
 
 
Oferta usług badawczych i aparaturowych: 
Mamy do dyspozycji  pracownie: mikrobiologiczną, chromatograficzną, genomiki i 
proteomiki, biotechnologiczną. Dysponujemy kolekcją szczepów drobnoustrojów o 
cechach przemysłowych 
 
 
Oferta dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju badań 
nad produkcją chemikaliów i wykorzystania odpadowego glicerolu: 
- wytwarzanie prostych związków chemicznych takich jak; kwas bursztynowy, etanol, a 
także innych kwasów  organicznych.  


