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Planowane wyposażenie hal procesowych
Na początek hale Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych 

(CPPO) będą wyposażone w klasyczne ciągi technologiczne. 
Najważniejsze z nich to kompletna linia do produkcji soku NFC o wy-
dajności rzędu 150 kg/h, multiprocesor do produkcji puree, dżemów 
i galaretek, a także suszarka komorowa pracująca w trybie konwek-
cyjnym z możliwością wspomagania procesu promieniowaniem pod-
czerwonym. Na potrzeby Centrum znany producent maszyn spożyw-
czych zaprojektuje też uniwersalną linię do mycia owoców i warzyw 
z systemem bublewasher dedykowaną do mini-przetwórni. Trwają 
również prace nad prototypem urządzenia do uszlachetniania i /lub 
odwadniania osmotycznego owoców i warzyw. Zarówno 
dla produktów suchych, jak i płynnych przewidziano moż-
liwość ich pakowania jednostkowego z wykorzystaniem 
systemu doypack. Na wyposażeniu Centrum znajdzie się 
też autoklaw zanurzeniowy niezbędny do utrwalania prze-
tworów z warzyw. Modułowe umiejscowienie poszczegól-
nych urządzeń przetwórczych umożliwi elastyczny dobór 
operacji technologicznych, a tym samym pozwoli na 
projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów 
w skali półtechnicznej.

Agenda badawcza Centrum przewiduje, że w miarę 
zdobywania projektów krajowych i zagranicznych oraz 
rozwoju współpracy z praktyką wyposażenie będzie uzu-
pełniane o najnowsze technologie i techniki, a w szcze-

gólności innowacyjną aparaturę wykorzystującą ultradźwięki, mikro-
fale, wysokie ciśnienia czy też zimną plazmę. Dla zapewnienia cią-
głości procesu badawczego i możliwości monitorowania zmian jako-
ści innowacyjnych produktów obiekt będzie wyposażony w magazy-
ny półproduktów i wyrobów gotowych z możliwością sterowania 
i kontrolowania warunków symulowanego obrotu towarowego.

Dział badań sensorycznych i konsumenckich
Ambicją tworzonego Centrum Przetwórstwa Produktów 

Ogrodniczych jest, aby powstające tu innowacyjne produkty wyróż-
niały się wysoką jakością żywieniową i atrakcyjnością, przyczyniając 

Jesienią 2021 r. infrastruktura Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach powiększy się o nowy obiekt o charakterze 
badawczo-rozwojowym, który zaplanowano jako miejsce badań i wdrażania innowacji dla branży przetwórstwa 
owoców i warzyw. Sercem obiektu będą dwie specjalistyczne hale technologiczne umożliwiające opracowywanie 
i wytwarzanie innowacyjnych produktów na bazie produktów ogrodniczych. Pierwsza z nich przystosowana dla 
produkcji szerokiej gamy soków, nektarów, przecierów i produktów zagęszczanych oraz druga, do produkcji 
suszy owocowych i warzywnych. Uzupełnieniem oferty technologicznej dla sektora przetwórczego będzie dział 
badań konsumenckich i sensorycznych, ukierunkowany na badania preferencji konsumenta w odniesieniu do 
opracowywanych w Centrum innowacyjnych produktów na bazie owoców i warzyw.
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się do zwiększenia konsumpcji warzyw i owoców. Planuje się opra-
cowywanie i rozwijanie innowacyjnych produktów typu ‘premium’, 
między innymi z wykorzystaniem nowych lub mniej znanych gatun-
ków owoców i warzyw, w formie żywności dedykowanej indywidual-
nym grupom odbiorców, takim jak dzieci czy osoby starsze, czy też 
spełniającej wymagania żywności funkcjonalnej.

Aby lepiej poznać zarówno oczekiwania, jak i opinie rynku w od-
niesieniu do projektowanych produktów, w fizycznym sąsiedztwie 
działu technologicznego zaplanowano dział badań konsumenckich 
i sensorycznych. Podejście takie umożliwia wykroczenie poza ruty-
nowe metody i przewiduje włączenie w proces kreowania innowacji 
użytkownika końcowego, jakim jest zarówno Konsument (pod kątem 
właściwości smakowych i prozdrowotnych), jak i Przedsiębiorca (pod 
kątem operacyjno-ekonomicznym). Oprócz klasycznej pracowni ba-
dań sensorycznych w Centrum zaprojektowano specjalną przestrzeń 
warsztatową umożliwiającą bezpośredni kontakt różnych grup inte-
resariuszy i sprzyjającą efektywnej komunikacji w formule Living-Lab 
(tzw. żywego laboratorium).

Wsparcie dla inwestorów w projektowaniu 
innowacyjnych produktów

Powstający obiekt CPPO to nie tylko nowe zaplecze badawcze 
dla zespołu Pracowni Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu 
Ogrodnictwa, ale też zupełnie nowa oferta dla sektora przetwórczego. 
Plan funkcjonowania Centrum zakłada udostępnianie jego zasobów 
przedsiębiorcom, którzy będą mogli zlecać do CPPO usługi badawcze 
w celu testowania swoich pomysłów, technologii i/lub opracowywania 
nowych produktów bez konieczności ponoszenia kosztów na maszy-
ny i wyposażenie w swoim własnym zakładzie przetwórczym.

Podmiot zlecający badania lub produkcję próbnych partii inno-
wacyjnego lub ulepszonego produktu będzie mógł w całości powie-
rzyć takie zadanie zespołowi Centrum. Przewidziano również możli-
wość skorzystania z wybranej linii technologicznej lub urządzenia 
w obecności pracownika naukowego lub technicznego Centrum. 
Regulamin korzystania z usług CPPO, wraz ze stosownymi cennika-
mi i stawkami, zostanie udostępniony na stronie internetowej Instytutu 
Ogrodnictwa niezwłocznie po uruchomieniu obiektu.

Mamy nadzieję, że oferta CPPO spotka się z zainteresowaniem 
zarówno małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa 
owoców i warzyw, jak też producentów rolnych planujących inwesty-
cje w miniprzetwórstwo. Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się po-
wierzyć zespołowi Centrum weryfikację założeń swoich pomysłów na 
innowacyjne technologie i produkty, gwarantujemy pełną poufność 
konsultacji.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych 
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oferuje:
• pracę w jednostce badawczej o ugruntowanej 
 renomie
• możliwość rozwoju naukowego i osobistego
• możliwość uczestniczenia w projektach krajowych 

i zagranicznych
• kontakt z aktualnymi trendami rynkowymi i nowin-

kami technologicznymi
• dużą różnorodność realizowanych zadań
• pracę w atmosferze sprzyjającej kreatywności
 i wymianie doświadczeń

Osoby zainteresowane dołączeniem do Zespołu CPPO pro-

szone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres 

e-mail: io@inhort.pl z  tytułem wiadomości: ‘Rekrutacja 

CPPO’.

Kreatywność i profesjonalizm
Aktualnie Instytut Ogrodnictwa rozpoczyna nabór personelu na-

ukowego i technicznego, który wzmocni zespół Pracowni Przetwórstwa 
i Oceny Jakości Owoców i Warzyw. Centrum poszukuje młodych 
ambitnych ludzi, którzy chcieliby się zaangażować w tworzenie nowej 
formuły współpracy nauki z biznesem. Centrum Przetwórstwa 
Produktów Ogrodniczych to pierwsze w regionie i unikalne w skali 
kraju przedsięwzięcie ukierunkowane na transfer technologii od na-
uki do przemysłu, dedykowane sektorowi przetwórstwa owoców 
i warzyw.

Dostęp do aktualnych i perspektywicznych technologii przetwór-
czych to zarówno szansa na przygodę z najnowocześniejszymi tech-
nikami, ale również możliwość kreowania innowacji i udział w pro-
jektowaniu produktów żywnościowych wysokiej jakości. Włączenie 
na etapie optymalizacji technologii badań preferencji konsumenckich 
to skuteczne narzędzie weryfikacji przyjętych założeń oraz możliwość 
błyskawicznego wprowadzania działań korygujących, być może klu-
czowych dla realizowanego projektu. Zapraszamy do współpracy 
zarówno technologów żywności, jak i specjalistów z obszaru badań 
konsumenckich.

Informacja: Projekt „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych” (2019-2021) współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Oś I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji. 
Numer Umowy: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00
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