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   powstał poprzez fuzję przyłączonych do IBPRS:  

 

 Centralnego Laboratorium Przemysłu 

Koncentratów Spożywczych  (2003 r.)  

                                    i 

 Centralnego Laboratorium Przemysłu 

Ziemniaczanego  (2008 r.)  
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1947 - utworzenie Działu Kontroli Technicznej w Centralnym Zarządzie 

            Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu 

 

1955 - przekształcenie w  Laboratorium Badawczo-Kontrolne Przemysłu 

            Ziemniaczanego 

 

1956 - powołanie  

           Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego (CLPZ) 

 

2008 - przyłączenie CLPZ do IBPRS 
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W okresie do powołania CLPZ wdrożono produkcję m. in.: 

 glukozy krystalicznej metodą kwasową 

 krochmalu błyskawicznego do deserów 

 prażynek ziemniaczanych 

 puree grochowego 

 skrobi modyfikowanej do wiertnictwa 

 flokulantu dla górnictwa 
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 Krochmalnictwo 

 Utylizacja Odpadów i Ścieków 

 Skrobie Modyfikowane 

 Hydrolizaty Skrobiowe 

 Wyroby Spożywcze z Ziemniaka 

 Zagadnienia Surowcowe 

 Analityka 
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SPECJALNOŚCI  BADAWCZE  

 Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego 
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 Krochmalnictwo 

Zmniejszenie zużycia wody technologicznej  

   z 8 do 0,8 m3 /tonę 

     

Wzrost wskaźnika uzysku skrobi o ok. 15 % 

 

Wzrost wskaźnika uzysku skrobi najwyższej 

jakości z 60 do 95 %    
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 Utylizacja Odpadów i Ścieków 

Opracowano i wdrożono: 

 metody rolniczego wykorzystania ścieków technologicznych  

 metody mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania wód   
transportowo-myjących  

 metody wydzielania białka z soku ziemniaczanego 

Zagospodarowanie odpadowej wycierki ziemniaczanej: 

 opracowano metody zakiszania oraz mocznikowania i suszenia na  
pasze 

 opracowano sposób wykorzystania odpadów z przerobu ziemnia-
ków do  otrzymywania spirytusu 
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 Skrobie Modyfikowane 

Skrobie modyfikowane dla zastosowań technicznych – np. : 

1. Kleje skrobiowe - do tapet, farb, etykiet 

2. Preparaty skrobiowe dla papiernictwa  

3. Preparaty skrobiowe dla włókiennictwa – klejonki do osnów, 

apretury  

4. Preparaty skrobiowe dla wiertnictwa (koloid ochronny w płuczkach 

wiertniczych) 

5. Flokulanty skrobiowe 

6. Lepiszcze do mas formierskich w odlewnictwie 

7. Lepiszcze do brykietowania miałów węglowych  
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 Skrobie Modyfikowane cd. 

Wdrożenie opracowanych w CLPZ technologii otrzymywania 

różnych spożywczych skrobi modyfikowanych pozwoliło na 

dynamiczny rozwój nowych produktów przemysłu spożywczego, 

takich jak: 

ketchupy, desery mleczne, kremy, desery owocowe, 

koncentraty spożywcze, zupy instant, konserwy warzywne i 

warzywno-mięsne, przetwory mięsne, itp. 
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 Hydrolizaty Skrobiowe 

Z zakresu hydrolizatów skrobiowych opracowano i wdrożono: 

 technologie i urządzenia dla poszczególnych stacji w syropiarniach 

 technologię produkcji glukozy krystalicznej, najpierw metodą kwas-enzym,            
a następnie metodą enzym-enzym 

 technologię maltodekstryn i maltocyklodekstryn 

 technologie otrzymywania syropów enzymatycznych (glukozowych, malto-
zowych, fruktozowych) 

 alternatywną technologię produkcji syropu skrobiowego z ziarna kukurydzy 

 technologię karmelu spożywczego 
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 Wyroby Spożywcze z Ziemniaka 

 Zmodernizowano technologię produkcji prażynek ziemnia-
czanych. 

 Opracowywano receptury na przyprawy smakowe oraz na 
mieszanki do otrzymywania placków, klusek, pyz ziemnia-
czanych itp. 

 Wdrożono do praktyki przemysłowej linię do ciągłego 
smażenia i pakowania przekąsek ziemniaczanych. 

  Wdrożono linię do produkcji suszu, stosowanego do 
wytwarzania smażonych przekąsek ziemniaczanych. 
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1950 - utworzenie Laboratorium Badawczego przy Poznańskich Zakładach 
             Koncentratów Spożywczych 

1959 - przekształcenie w Laboratorium Naukowo - Badawczego Przemysłu 
             Koncentratów Spożywczych 

1962 - powołanie Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów 
             Spożywczych (CLPKS) 

2003 - przyłączenie CLPKS do Instytutu Biotechnologii Przemysłu 
            Rolno-Spożywczego w Warszawie (IBPRS) 
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 TECHNOLOGIE KONCENTRATÓW OBIADOWYCH I DESEROWYCH  

 TECHNOLOGIE HYDROLIZATÓW I KONCENTRATÓW BIAŁKOWYCH 

 TECHNOLOGIE KONCENTRATÓW WITAMINOWYCH 

 TECHNOLOGIE ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ       

 TECHNOLOGIE ODŻYWEK DLA DZIECI 

 TECHNOLOGIE UŻYWEK (KAWA, HERBATA) 
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 ANALITYKA ŻYWNOŚCI 

 MIKROBIOLOGIA I BIOSYNTEZA       

 OPAKOWANIA I PRZECHOWALNICTWO       

 INŻYNIERIA I APARATURA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH  

 TECHNOLOGIE SUSZARNICZE  

 BADANIA W SKALI PÓŁTECHNICZNEJ I TECHNICZNEJ 
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SPECJALNOŚCI  BADAWCZE  CLPKS  cd. 
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W początkowym okresie działalności badania koncentro-wały 
się na opracowaniu m. in.:  

 technologii koncentratów witaminowych - technologii hydro-
lizatów białkowych 

 technologii ekstraktu kawy naturalnej w proszku „Marago” 
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Do ważniejszych prac zaliczyć należy opracowanie: 

 sposobu otrzymywania kwasu glutaminowego i lizyny z 
hydrolizatów białkowych  

 technologii preparatu aminokwasowego pozbawionego 
fenyloalaniny dla dzieci chorych na fenyloketonurię 

 pierwszych technologii otrzymywania sypkich odżywek 
oraz produktów konserwowych dla dzieci 

 technologii kakao typu instant 
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 Centralne Laboratorium pełniło funkcję koordynatora krajowego 
 i R.W.P.G. dla tematów dotyczących żywności dla dzieci. 

 Opracowano założenia techniczno-ekonomiczne dla nowego 
wydziału konserw Bobo-Vita w Opolu. 

 Opracowano receptury i technologię różnych asortymentów 
odżywki niskokalorycznej „Minimal”. 

 Zapoczątkowano produkcję ekstraktów kawowych zbożowych 
„INKA” rozwijając ją do poziomu największego na świecie. 
Ekstrakty kaw zbożowych były eksportowane w dużej ilości. 
Uzyskały 18 patentów w tym 16 za granicą. 
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Opracowano szereg produktów i technologii należących do 
żywności specjalnej, a mianowicie: 

  technologie i receptury koncentratów deserów i napojów 
dietetycznych (niskokalorycznych) 

 nowe asortymenty trwałego pieczywa dietetycznego w szcze-
gólności pieczywa dla chorych na cukrzycę  

 żywność specjalną dla sportowców, osób intensywnie pra-
cujących  

 koncentraty dla potrzeb turystyki i rekreacji 

 W 1983 r. w Winiarach w Kaliszu oddano uruchomiono 
specjalny wydziału odżywek sypkich, o zdolności produk-
cyjnej 6,5 tys. ton rocznie 
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W badaniach położono znaczny nacisk  na żywność 

dla dzieci: 

 Opracowano skład i przebadano wartości żywieniowe hu-

manizowanego mleka Bebiko 0 

 Opracowano całą serię rozpuszczalnych herbatek zio-

łowych dla dzieci 

 Uczestnictwo CLPKS-u w Międzynarodowej Wystawie 

EXPO 93 w Taejon w Korei Południowej 

 Wspólnie z firmami z Austrii oraz  ze Szwecji realizowano  

temat „New Powder Cake Mixes for Diabetics – Diamix” w   

europejskim programie Eureka 
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Współpracując z japońskimi jednostkami badawczymi: 

 „Opracowano technologie żywności dla niemowląt i 
dzieci z wadami metabolicznymi”  

 „Opracowano technologie żywności funkcjonalnej” 

 
Opracowane przez CLPKS technologie kawowe  
opatentowano w UP RP i wdrożono  
w Poznańskiej Palarni Kawy „Astra”. 
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Łódź Warszawa / Poznań 

Zakłady 

terenowe 

Zakłady 

w Warszawie 

Leszno k/Błonia Bydgoszcz 

KONCENTRATY  I  SKROBIE 

Poznań 

owoce i warzywa zboża i pieczywo technologie 

fermentacyjne 
mikrobiologia analityka 

chłodnictwo mięso i tłuszcze cukier gorzelnictwo i bioenergia 
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WYKONUJEMY 

 BADANIA 

 PRACE ROZWOJOWE 

 WDROŻENIA 

surowców / produktów / opakowań 

innowacyjne rozwiązania / produkty / technologie 

nowych produktów / procesów / technologii 
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Nowe rozwiązania chronimy  

          184  patentami 

Nowe rozwiązania chronimy  

          184  patentami 



PRACE ROZWOJOWE 

• receptury 

• technologie 
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• prototypy urządzeń 

• testy technologiczne 
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WDROŻENIA  

• koncepcje linii technologicznych 

• pilotowe partie produktów 

• uruchomienia produkcji 
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STACJA  DOŚWIADCZALNA 

    Wyposażona jest w urządzenia ½ techniczne i przemysłowe dla 

realizacji wielu procesów technologicznych: 

    ekstrakcji,  

    zagęszczania, 

    suszenia,  

    sterylizacji,  

    ekstruzji,  

    aglomeracji,  

    granulacji, 

    rozdrabniania,  

    frakcjonowania,  

    mieszania,  

    pakowania, 

    i innych  
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Patent RP nr 189.396 

 

Technologia (urządzenia) uniwersalna i bardzo elastyczna. 

 

Umożliwiająca sterylizację praktycznie wszystkich rodzajów 

przypraw od niemalże całych roślin  do przypraw sproszko-

wanych. 

 

Wydajność od 50 do 500 kg/h. 
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Opracowano i wdrożono technologie produkcji  zagęstników spożywczych. 

Zastosowanie: przemysł mięsny, owocowo-warzywny koncetratów.  

Roczna produkcja ok. 10.000 ton o wartości ok. 30 mln złotych. 

ZAKŁAD 

KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH 

I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 



28 

Produkt wygodny i zarazem bezpiecznej dla zdrowia. 

Bez dodatków chemicznych, o wysokiej trwałości. 

 Niewymagający gotowania.  
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. 

 

Stacja ciągłej, enzymatycznej 

hydrolizy skrobi   

- PPS Łomża (wyd. 80t/dobę). 
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Przykładowe wdrożenia: 

 

Syropiarnia maltozowa  

 - ZPZ Lublin (wyd. 40 t/dobę) 
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Technologie koncentratów spożywczych instant 

ze składnikami o działaniu prozdrowotnym 

Opracowano technologie i wyprodukowano suche koncentraty instant 

oraz ekstrakty roślinne wspomagające żywienie w: 

– cukrzycy 

– otyłości 

– nadciśnieniu 

– nieswoistym zapaleniu jelit 
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PRACE  BADAWCZO-WDROŻENIOWE DLA  PRZEDSIĘBIORSTW  

– CZŁONKÓW  KLASTRÓW 

REALIZOWANE  w 2014  i  2015 r. 

1. Technologia produkcji mas kajmakowych Voucher dla firmy POLDER   

Technologia w trakcie przygotowania do wdrożenia. Zgłoszenie patentowe P.413688  

2.   Przeprowadzenie badań próbnie wytłoczonego na zimno oleju 

      i zmielonych makuchów z Szałwii meksykańskiej (Chia),                

               Badania dla Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski 

3.   Badania innowacyjnej metody tłoczenia na zimno olejów 

      o właściwościach prozdrowotnych w atmosferze beztlenowej               

                                        Voucher dla firmy Złoto Polskie  

4.    Badania innowacyjnej naturalnej żywności funkcjonalnej   

      przeznaczonej dla prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych            

         Voucher dla firm z Klastra Spożywczego  Południowej Wielkopolski 

5.   Opracowanie i wdrożenie „Linii produktów grnulowanych   

      wysokobłonnikowych”   Duży Bon dla firmy Młyn Niedźwiady 

        Zgłoszenie patentowe P.414617 

          

. 

 
  

     

 

 

 
. 
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W naszej Jednostce opracowano i wdrożono m.in. tech-

nologie powszechnie znanych produktów, takich jak:  

• ekstrakt kawy zbożowej INKA,  

• produkty dla niemowląt BEBIKO i BEBIŚ,  

• błyskawiczne kaszki zbożowe i kleiki,  

• substytut bitej śmietany w proszku ŚNIEŻKA,  

• niskodrażniąca kawa naturalna ASTRA i APIS  

• kasza makaronowa PESSO  
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• Opracowano także i wdrożono do produkcji przemysłowej tech-

nologie glukozy krystalicznej, maltodekstryn, syropów skrobiowych 

oraz wielu preparatów skrobiowych dla różnych gałęzi przemysłu. 

 

• W ramach programu „Bioaktywna Żywność”, opracowano i prze-

kazano do komercjalizacji 23 technologie produktów spożywczych o 

właściwościach prozdrowotnych.  
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1. Sposób wytwarzania beztłuszczowego makaronu instant 

2. Opracowanie technologii ciągłej sterylizacji (dekontaminacji) przypraw 

3. Nowe bezcukrowe koncentraty ciast i deserów w proszku 

4. Technologia otrzymywania uniwersalnego nośnika i wypełniacza 

produktów spożywczych 

5. Koncentraty – węglowodanowy i białkowy z przyprawami do wyrobów 

mięsnych 

6. Prozdrowotna kawa zbożowa z dodatkiem ziół 

7. Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy 

8.  Zastosowanie skrobi do preparatów technicznych  

9. Ekstrakty mieszanek ziołowych w proszku z wysoką zawartością 

składników bioaktywnych         

Nagrody i Wyróżnienia  

uzyskane w ostatnich latach 



61-361 Poznań, ul. Starołęcka 40 

tel. +48 61 873 19 70, fax +48 61 879 34 83 

e-mail: remi@man.poznan.pl 

www.ibprs.pl 

K O N TA K T  

Kierownik Zakładu 

prof. IBPRS dr inż. Marian Remiszewski 

e-mail: remi@man. poznan.pl 

kom. 693 397 074 
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