
 
  
 
 
 
 
 
 
1/SZŚ/2017 Załącznik nr 1                                                    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej (CPV: 73110000-6; Usługi badawcze) 
mającej na celu rozwiązanie opisanego poniżej zagadnienia badawczego. 

lp. Zagadnienie badawcze 

1 
Usługa badawcza obejmuje wykonanie prac w ramach Projektu przygotowywanego przez 
U Jędrusia Sp. z o.o., ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 
PO IR. Projekt dotyczyć będzie optymalizacji procesu produkcji wyrobów garmażeryjnych 
formowanych z nadzieniem o wydłużonym terminie przydatności do spożycia, przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu substancji konserwujących. Osiągnięcie zakładanych celów 
projektu wymagać będzie rozwiązania opisanego niżej zagadnienia technologicznego  
 
Zagadnienie technologiczne : 
 
Zadanie 1. Dobór surowców mącznych i półproduktów (w tym szczególnie ciasta) do 
produkcji wyrobów garmażeryjnych formowanych z nadzieniem o wydłużonym terminie 
przydatności do spożycia, przy jednoczesnym wyeliminowaniu substancji 
konserwujących.  
 
Zadanie to obejmuje badanie jakości surowców mącznych oraz ich wpływu na właściwości 
mechaniczne i teksturalne (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości 
plastycznosprężystolepkich) ciasta surowego wykorzystywanego do produkcji wyrobów 
garmażeryjnych formowanych z nadzieniem. Ponadto wymagane jest zbadanie wpływu 
parametrów fizycznych stosowanego nadzienia na jakość mechaniczną i wytrzymałość 
termiczną ciasta surowego. 
 
Zadanie 2. Badanie wpływu parametrów procesowych na jakość wyrobów 
garmażeryjnych formowanych z nadzieniem o wydłużonym terminie przydatności do 
spożycia przy jednoczesnym wyeliminowaniu substancji konserwujących.  
 
W ramach tego zadania wymagane jest określenie: właściwości fizycznych (m. in. 
właściwości plastycznosprężystolepkich), chemicznych (m. in. skład chemiczny, w tym 
wartość odżywcza i zawartość składników o właściwościach prozdrowotnych), 
mikrobiologicznych (trwałość produktu) oraz sensorycznych (smak, zapach). Wyżej 
wymienione właściwości powinny zostać ocenione bezpośrednio po wyprodukowaniu a 
także podczas przechowywania. Niezbędnym elementem optymalizacji parametrów 
procesu technologicznego jest uwzględnienie aspektów proekologicznych (znaczącej 
redukcji zużycia mediów procesowych i poprawy jakości ścieków). 
 
Zadanie 3. Badanie wpływu typu i metody pakowania na jakość i bezpieczeństwo 
gotowych innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych.  
 
Zadanie to obejmuje nie tylko optymalizację procesu pakowania wyrobów gotowych, z 
uwzględnieniem postulatów jakościowych, ale także zapewnienie maksymalnie długiego 
terminu przydatności do spożycia bez konieczności stosowania substancji konserwujących. 
Ponadto wymagane jest uwzględnienie dynamiki ewentualnych zmian cech 
fizykochemicznych i wyznaczenie stałych czasowych (parametrów kinetycznych) 
limitujących utrzymanie najwyższej jakości wyrobów garmażeryjnych formowanych z 
nadzieniem o wydłużonym terminie przydatności do spożycia przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu substancji konserwujących. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 


