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Czy produkty, które spożywamy na co dzień są dla nas bezpieczne? Jak wiele o nich wiemy? Czy potrafimy świadomie czytać etykiety
żywnościowe? Czy mamy zaufanie do producentów naszych ulubionych produktów? Jak odróżnić fakty od mitów, które „krążą” wokół całego 
systemu żywnościowego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy warsztatów „Jem bo ufam”, które zorganizują naukowcy z 
Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Dzieci i młodzież szkolna odwiedzą laboratoria Mikrobiologii, Sensoryki, 
Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności, Immunologii i Mikrobiologii, Metabolomiki i innych, aby poznać swoje ulubione produkty nie 
od kuchni, ale od podstaw molekularnych! Przetestujemy ich skład chemiczny, walory prozdrowotne i właściwości sensoryczne, używając 
najnowocześniejszej aparatury badawczej. Złamiemy kody na etykietach żywieniowych i zmierzymy się z kontrowersjami, które rosną wokół 
pewnych produktów, zmniejszając nasze zaufanie do bezpieczeństwa żywności i całego łańcucha jej dostaw. Uczniowie poznają też praktyki 
prawidłowego „obchodzenia się” z produktami żywnościowymi, które czynią nas „odpowiedzialnym konsumentem”, współtworzącym zaufany 
ekosystem żywności.

Głośniki:

Dr hab. Małgorzata Wronkowska – zajmuje się analizą produktów uzyskanych przy użyciu znanych lub nowych 
technologii modyfikujących cechy jakościowe gotowego produktu, ale również prowokujących tworzenie nowych 
substancji o pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka, np. związków biologicznie aktywnych o 
właściwościach przeciwutleniających. Ponadto, prowadzi badania dotyczące właściwości reologicznych i 
technologicznych różnego rodzaju produktów wypiekowych.
Dr. Beata Szmatowicz - doktor technologii żywności, kierownik Laboratorium Sensorycznego, ekspert w zakresie 
jakości sensorycznej żywności i jej zmian pod wpływem zróżnicowanej jakości surowca, parametrów procesu 
technologicznego, warunków i czasu przechowywania oraz innych czynników zmienności. Od wielu lat lider w 
szkoleniach i warsztatach z zakresu analizy sensorycznej prowadzonych  dla przemysłu.  
Dr. Małgorzata Starowicz – jej praca badawcza skupia się na opracowaniu analitycznej strategii pomiaru 
zdolności antyutleniającej tworzonej przez naturalne i neokompleksowe antyoksydanty w różnych produktach 
spożywczych, np. przyprawach. Lider projektu  poświęconego opracowaniu ciastek gryczanych o dużej 
aktywności przeciwutleniającej.
Dr. Michał Janiak - adiunkt w Zakładzie Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności. Zajmuje się 
antyoksydantami pochodzącymi z takich roślin jak zielona herbata, zioła czy owoce. Jest zaangażowany w 
międzynarodowe projekty dotyczące zarówno badań nad żywością jak i popularyzatorskie. Reprezentant 
Instytutu w stowarzyszeniu FoodForce.
Dr. Joanna Fotschki – prowadzi prace badawcze w Zakładzie Immunologii I Mikrobiologii Żywności, obecnie 
skupione na opracowaniu hipoalergicznego produktu na bazie mleka klaczy.
Dr. hab. Wiesław Wiczkowski – kierownik pracowni Metabolomiki, w której prowadzi badania metabolitów w 
tkankach roślin i zwierząt oraz szlaków metabolicznych fitozwiązków w aspekcie wpływu żywienia na 
występowanie chorób. 
Maja Jeż – doktorant w Zakładzie Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności. W swojej pracy badawczej 
skupia się na ocenie wpływu zastosowania technologii wysokociśnieniowej na profil polifenoli i karotenoidów w 
różnych odmianach pomidorów. 
Iwona Kieda – organizator działań popularno-naukowych Instytutu, w tym Europejskiej Nocy Naukowców i 
Pikniku Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Zdobywca tytułu „Popularyzator Nauki” w konkursie Polskiej 
Agencji Prasowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za politykę informacyjną i jakość 
przekazywanych treści naukowych.
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