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MIĘSO 

MIĘŚNIE 
SZKIELETOWE 

TKANKI 

ŁĄCZNA TŁUSZCZOWA KOSTNA 

Co rozumiemy pod pojęciem mięso? 

POCHODZĄCE  
Z TUSZ, PÓŁTUSZ  

LUB ĆWIERĆTUSZ ZWIERZĄT 
RZEŹNYCH 



Udział różnych gatunków mięsa produkowanego  
w świecie 

wieprzowina

38%

wołowina/cielę

cina

25%

baranina/kozina

5%

pozostałe

2%

drób

30%



Produkcja mięsa ogółem 3546 tys. ton 



 2011 2012 

Eksport ogółem 1313 1290 

     Wieprzowina 503 450 

     Wołowina 329 310 

     Drób 481 530 

Import ogółem 783 873 

     Wieprzowina 668 750 

     Wołowina    22 23 

      Drób 93 100 

 

Handel zagraniczny wieprzowiną, wołowiną i drobiem  
(w tys. ton) 



import 

eksport 

Dania 24,1% 
Niemcy 36% 
Holandia 6,5 % 
Belgia 13,1 % 
Wielka Brytania 7,2% 
Pozostałe 10,4% Ukraina -4,8 % 

Białoruś- 20,4%) 

Czechy 11,3 % 
Niemcy -3,5% 
Japonia  8.8% 
Słowacja - 4,7% 
Rep. Korei Płd.- 5,2% 
Wegry-6,7% 
Pozostałe 34,4% 

Kierunki handlu zagranicznego mięsem wieprzowym  
(2011 r.) 



import 

eksport 

Irlandia 3,3 tys. ton 
Czechy- 2,3 tys. ton  
Niemcy 1,4 tys. ton 
W.Brytania 2,1 tys.ton 

 Włochy-44 tys.ton 

Holandia – 40,6 tys.ton 
Niemcy -36,2 tys. ton 
Hiszpania 21,3 tys.ton 
Turcja -61,5 tys.ton 
Rosja – 7,4 tys.ton 
Macedonia 5,4 tys. ton 
Kazachstan, Uzbekistan 
Egipt, Izrael 

Kierunki handlu zagranicznego mięsem wołowym 
(2011 r.) 



Lata 

Mięso łącznie z podrobami (w kg na 1 mieszkańca) 

ogółem 
w tym mięso bez podrobów 

wieprzowe wołowe drobiowe 

2000 72,0 38,7 7,0 14,5 

2001 72,5 38,2 5,5 17,0 

2002 76,2 39,2 5,2 19,8 

2003 79,1 41,2 5,8 19,7 

2004 78,6 39,2 5,3 22,2 

2005 78,5 39,1 5,0 23,5 

2006 73,1 41,4 4,5 23,7 

2007 72,7 43,5 4,2 24,0 

2009 75,0 42,7 3,8 24,1 

2010 74,3 42,3 2,4 24,8 

2011 74,4 42,4 2,3 25,6 

2012 73,0 40,5 2,2 26,0 

 

Spożycie mięsa w Polsce (w kg na 1 mieszkańca) 



SPOŻYCIE MIĘSA 
W KG/OSOBĘ/ROK 

Źródło: GUS, USDA FAS, EUROSTAT 

UE - 27 

Ogółem  Wołowina  Drób  Wieprzowina  

2009 75 16,8 17,7 42,8 

2010 74,6 16,6 17,8 43,2 

2011 75 16,5 18,1 43,0 



Spożycie wieprzowiny  
na 1 mieszkańca 

Średnio w UE 

43,5 kg 



11 

World  39,7 United Kingdom GBR 79,6

Denmark DNK 145,9 Greece GRC 78,7

New Zealand NZL 142,1 Poland POL 78,1

Cyprus CYP 131,3 Czech Rep CZE 77,3

United States USA 124,8 Sweden SWE 76,1

Canada CAN 108,1 Bulgaria BGR 69,4

France FRA 101,1 Finland FIN 67,4

Hungary HUN 100,7 Slovakia SVK 67,4

Argentina ARG 97,6 Norway NOR 61,7

Austria AUT 94,1 Belarus BLR 58,6

Portugal PRT 91,1 China CHN 52,4

Italy ITA 90,4 Japan JPN 43,9

Belgium BEL 86,1 Ukraine UKR 32,3

Brazil BRA 82,4 India IND 5,2

Germany DEU 82,1 Bangladesh BGD 3,1

 Kilograms per person     2002
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Spożycie mięsa kg/osobę             Świat  2007 

  Państwo  Wołowina Wieprzowina Drób owce, kozy Inne Łącznie 

1. Luxemburg 43,8 45,5 39,8 1,7 5,8 136,5 

2. USA 42,1 30,3 51,8 0,5 0,7 125,4 

3. Australia 43,5 23 39,3 14,3 1,1 121,2 

4. Nowa Zelandia 31,8 22,7 34,4 23,1 3,7 115,7 

5. Hiszpania 14,9 60,9 27,3 4,5 2,5 110,2 

7. Austria  17,8 66 17,5 1 0,8 103,1 

8. Izrael 27,1 2,6 67,9 1,4 0 99,1 

9. Kanada 32,8 27,3 37,4 1,2 0 98,7 

11. Dania 26,6 49,5 18,2 1,2 2,3 97,8 

14. Irlandia 23,9 36,7 25,9 4,8 2,7 94,1 

16. Portugalia 18,3 45,1 25,4 3 1,1 92,9 

17. Argentyna 55,5 6,8 26,8 1,4 1,7 91,7 

18. Włochy 24 44,7 15,8 1,4 5,4 91,4 

19. Francja 26,9 31,7 21,1 3,3 5,7 88,7 

20. Malta 21 36,8 24,4 1,3 5 88,5 

21. Niemcy 13,2 55,6 15,5 0,7 2,7 87,7 

22. Wlk.Brytania 22 27,9 29,2 6,1 0,7 85,8 

24. Czechy 8 46,6 24,6 0,2 5,8 85,2 

25.. Słowenia 21,4 41 19,9 1,1 0,5 83,8 

27. Belgia 19,4 33,9 25,1 1,7 2,2 82,3 

29. Cypr 5,7 39,8 26,6 7,6 2,4 82,1 

31. Brazylia 37,2 11 31,7 0,6 0,1 80,6 

33.  Węgry 4,3 47,2 27,5 0,1 1 80,1 

34. Szwecja 24 36,4 14,8 1,2 2,3 78,7 

36. Litwa 7,4 44,4 24,9 0,2 0,1 77 

38. Polska 4,7 51,2 20,3 0 0,2 76,4 

40. Grecja 18,1 27,1 13,6 13,7 2,3 74,8 

41. Szwajcaria 20,5 34,3 15 1,6 2,2 73,6 

42. Finlandia 18,6 34,2 17,2 0,5 1,9 72,4 

44. Holandia 18,4 32,7 14,9 0,9 4,3 71,3 

53. Rumunia 7,7 31,9 19,3 2,5 1,3 62,7 

55. Łotwa 8,4 31,2 20,5 0,3 0,3 60,7 

59. Estonia 13,8 26,7 17,3 0,5 0,5 58,8 

60. Słowacja 6,1 33,1 18 0,1 1,4 58,5 

84. Bułgaria 5 18 20 1,8 0,5 45,3 

177. India 1,5 0,4 0,6 0,6 0,1 3,2 



Produkcja mięsa 

 Surowce rzeźne: 

• Artykuły zasadnicze – tusza zwierzęca 

• Artykuły uboczne – podroby: serca, wątroba, 
języki, płuca, flaki, krew, nerki, przewód 
pokarmowy i inne 

• Odpady  

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Produkcja mięsa 

Klasyfikacja poubojowa tusz zwierząt rzeźnych - 
systemy oceny mięsności 

• -waga bita ciepła  

• -system EUROP 

•  -półtusze wieprzowe 

•  -półtusze /ćwierćtusze/ wołowe 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Produkcja mięsa 

 

 

Metody oceny: 
 -przyżyciowe, 
 -poubojowe.  

  -subiektywne,   

  -obiektywne.   
   -wzrokowe, 
   -dotykowa, 
   -pomiary zoometryczne, 
    -ultrasonografia, 
    -analiza obrazu, 
    -tomografia komputerowa, 
     -rezonans magnetyczny, 
     -fotogrametria, 
     -inne np. ciężar właściwy 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Wydajność poubojowa 
 

Wydajność poubojowa: 
• Gatunek zwierzęcia; 
• W obrębie gatunku zależy: 
• -typu użytkowego, 
• -płci, 
• -wieku, 
• -stopnia utuczenia, 
• -stanu okarmienia (przed ubojem) 
• -inne. 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Wydajność poubojowa 
 

• Wskaźniki wydajności poubojowej: 

• -bydło    40-65% 

• -trzoda chlewna   77-85% 

• -konie    ok. 55% 

• -owce    45-50% 

• -króliki    75-76% 

• -indyki    74-76% 

• -kurczęta    70-71% 

• -kaczki    65-67% 

• -gęsi                  60-66% 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



 
barwa – ilość i jakość podstawowego barwnika mięsa to jest mioglobiny; 
preferowana jest barwa czerwono-różowa, zależy głównie od sposobu żywienia 
(brak żelaza w paszy – nie jest syntezowana mioglobina), zależy również od 
zmęczenia przed ubojem i od rasy świń;  
zapach (smak) - zależy od paszy, różnorodność wpływa korzystnie na smak i 
zapach;  
kruchość - zależy od rodzaju mięśnia a szczególnie ilości tkanki łącznej (kolagenu), 
tłuszczu wewnątrz mięśniowego, zależy również od stanu  fizykochemicznego 
białek mięśniowych; 
soczystość – jest to ilość wody, którą otrzymujemy podczas żucia lub wyciskania 
mięsa; 
wodochłonność – jest to zdolność wiązania wody własnej i dodanej do mięsa, ma 
bardzo duże znaczenie w przetwórstwie mięsa, zależy od stanu fizykochemicznego 
białka i kwasowości mięsa, mięso o niskiej wodochłonności nie utrzymuje 
własnego soku, jest wilgotne na powierzchni, jest mniej smaczne i mało przydatne 
dla przetwórstwa.  

Cechy charakteryzujące jakość mięsa  



Klasyfikacja mięsa: 

RFN – normalne 

R – redish pink – czerwonoróżowe 
F – firm – twarde 
N – nonexudative – normalne             ASE- acid, soft, exudative-  

                                                                                        kwaśne,  miękkie wodniste                                            
PSE 

P – pale – blade 
S – soft – miękkie 
E – exudative – cieknące 
DFD 

D – dark – ciemne 
F – firm – twarde 
D – dry – suche 

RSE- redish pink – czerwonoróżowe  

 S –soft- miękkie 

E- exudative – cieknące 

Mięso 
normalnej 

jakości 

Mięso 
PSE 

PFN 

P – pale – blade 
F –firm– twarde 
N – nonexudative- niewodniste 



Średnia zawartość tłuszczu i cholesterolu w wieprzowinie, wołowinie i drobiu (w g i 
mg/100g mięsa) 

Mięso Wyręby Tłuszcz (g) Cholesterol (mg) 

polędwiczka 1,6 55 

schab 7,0 54 

Wieprzowina karkówka 11,9 62 

boczek 27,1 59 

słonina 82,0 59 

biodrówka 2,6 49 

polędwica 2,7 51 

Wołowina rostbef 6,3 48,5 

antrykot 11,3 48 

żebra 13,9 66,5 

Drób 

pierś bez skóry 0,7 43,5 

pierś ze skórą 6,2 61,5 

udko bez skóry 6,4 84,0 

udko ze skórą 15,1 84,5 



Produkcja mięsa 

• Podział tuszy zwierzęcej 
 
-elementy zasadnicze 
  -wieprzowe – 16 

  -wołowe      -  14 
  -rozbiór częściowy 
  -wymagania odbiorców 
  -rozbiór przemysłowy 
  -mięsa drobne 
   -wieprzowe – 4 klasy 
   -wołowe      - 4 klasy 
   -inne           - 3 klasy 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Klasyfikacja poubojowa tusz wieprzowych: 
 

Kryteria i potrzeby oceny tusz: 

• -aspekt zdrowotny, 

• -popyt na chude mięso, 

• -koszty żywienia, 

• -wartość handlowa, 

• -zagospodarowanie surowca, 

• -dostosowanie do standardów UE 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



 
Czynniki wpływające na jakość tuszy wieprzowej: 

wiek – w czasie wzrostu świń zwiększa się masa mięsa, tłuszczu i kości jednakże z 
różnym nasileniem w różnych okresach życia. Najpierw najszybciej rozwija się 
układ kostny, wzrost mięśni jest jak gdyby opóźniony w stosunku do szkieletu, z 
kolei najpóźniej rozpoczyna się intensywny przyrost tłuszczu.  

rasa – u świń słoninowych (puławska) już przy ok. 40-50 kg wagi żywej zwierzęcia 
następuje intensywniejsze odkładanie tłuszczu niż mięsa (wcześnie 
dojrzewające), z kolei u ras duńskich lub wielkiej białej polskiej dopiero przy ok. 
100 kg masy zwierzęcia szybciej odkłada się tłuszcz niż mięso (późno 
dojrzewające). Przejście z intensywnego przyrostu mięsa w intensywny przyrost 
tłuszczu jest podstawowym kryterium wczesności dojrzewania świń;  

żywienie - intensywne żywienie – krótki okres tuczu – więcej tłuszczu (mniej mięsa); 
ekstensywne żywienie – długi okres tuczu – mniej tłuszczu (więcej mięsa) – 
nieekonomiczne; umiarkowane żywienie przez cały okres tuczu – gorsze przyrosty 
ale proporcjonalnie dużo mięsa. Istotny wpływ na proporcje mięsa i tłuszczu ma 
płeć i warunki utrzymania. 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



• Obowiązkowa ocena poubojowa tusz, określanie jej klasy i 
procentowego udziału mięsa w tuszy przy użyciu atestowanych 
urządzeń (sondy ultradźwiękowe). Zawartość mięsa w tuszy – na 
podstawie pomiaru grubości słoniny na okiem polędwicy na 
wysokości 13/14 i ostatniego kręgu piersiowego, w odległości 7cm 
od linii środkowej tuszy oraz pomiaru wysokości mięśnia długiego 
grzbietu – polędwicy nad ostatnim żebrem.  

• Tuczniki o masie 60-120kg 

• Praktycznie; ocena jest pomiarem grubości mięśnia i tłuszczu 
w określonym miejscu tuszy 
 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 

Klasyfikacja poubojowa tusz wieprzowych: 
 



Schemat klas handlowych mięsności: 
 – system EUROP 

• Tuczniki o masie 60-120kg 
• S>60 % 
• E 55-59,9% 
• U 50-54,9% 
• R 45-49,9% 
• O 40-44,9% 
• P <40% 
• Pomiar słoniny w punkcie C7 – na wysokości ostatniego żebra w 

odległości 7cm od linii środkowej 
• S poniżej 12 mm 
• E do 12mm 
• U od 13 do 17mm 
• R od 18 do 22mm 
• O od 23 do 27mm 
• P powyżej 27mm 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 
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Średnia mięsność tusz wieprzowych w krajach UE 

i w Polsce



 Udział tuczników o różnej zawartości tłuszczu  
śródmięśniowego w krajowym pogłowiu 
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Półtusza wieprzowa, głowa i część 
podgardla odcięte na pierwszym kręgu 
szyjnym. Noga przednia obcięta na 
pierwszym stawie. Bez końców żeber i 
ogona. klasy EUROP 



1–głowa,  
2-karkówka,  
3-schab,  
4-biodrówka,  
5-szynka,  
6-golonka tylna,  
7-łopatka,  
8-golonka przednia,  

9-podgardle,  
10-boczek,  
11-żeberka,  
12-pachwina, 
13-nogi,  
14-słonina,  
15-ogon  





Mięso wieprzowe jest źródłem: 

-  białka 

 

Białko zwierzęce dostarcza człowiekowi aminokwasów 
(histydyny, izoleucyny, leucyny, fenyloalaniny, treoniny, 

tryptofanu, waliny) niezbędnych do życia i prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 

Aminokwas tauryna – nie występujący w roślinach – 
odpowiada m. in. za prawidłowe funkcjonowanie mięśnia 
sercowego, zmniejsza poziom cukru  
i cholesterolu we krwi, wspomaga syntezę białek oraz 
trawienia tłuszczów. 



Mięso wieprzowe jest źródłem: 

-  składników mineralnych 

 selen, żelazo, cynk 

 

Chuda wieprzowina: 
1,8 mg żelaza 
2,6 mg cynku 

Wątroba: 
360 mg magnezu 
20 mg żelaza 
60 µg selenu 

Porcja 100 g mięsa i wątroby jest w stanie pokryć w 50% dobowe 
zapotrzebowanie człowieka na żelazo, cynk, selen 

 



Mięso wieprzowe jest źródłem: 

-  witamin 

 A, B1, B2, B6, B12 

 

Porcja 100-120 g wieprzowiny pozwala na pokrycie dziennego zapotrzebowania 
człowieka na witaminę B1 oraz witaminę A. 

W znacznych ilościach występuje również witamina B6 odgrywająca zasadniczą 
rolę w przemianie materii, szczególnie syntezie białek. 

 



Zawartość tłuszczu zależy od tego z jakiej części tuszy on pochodzi.  
 
Nie tylko ilość tłuszczów, ale i rodzaj kwasów tłuszczowych w nich 
występujących decyduje o wartości odżywczej produktu.  
Preferowane są nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie  
wielonienasycone ze względu na możliwość zapobiegania  
miażdżycy i chorobie niedokrwiennej serca. 
W tłuszczu wieprzowym kwasy te stanowią ok. 50%  
przy czym kwasów tłuszczowych wielonienasyconych  
jest od 7% do 14%, kwasy jednonienasycone stanowią  
od 41% do 52%. 
Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w  
tłuszczu wieprzowym nie przekracza 50% a kwasy  
tłuszczowe, które powodują wzrost stężenia cholesterolu  
we krwi i mogą stanowić istotne zagrożenie zdrowotne  
stanowią co najwyżej 2% ogólnej puli kwasów tłuszczowych. 



Cholesterol: 

 

Zwiększone spożycie cholesterolu z pożywieniem może powodować 

wzrost jego stężenia we krwi, a tym samym podnosić ryzyko 

miażdżycy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zawartość cholesterolu 

w dobowej racji pokarmowej nie powinna przekraczać 300 mg.  

 

Jego pochodne występują w błonie każdej komórki, działając na nią 

stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Stanowi on substrat 

do syntezy wielu ważnych biologicznie czynnych steroidowych 

cząsteczek: 

hormony płciowe, 

kortykosterydy, 

witamina D3 i jej metabolity, 

kwasy żółciowe. 
 



Należy pamiętać, że cholesterol jest 
głównym składnikiem błon komórkowych 
mięśni, a stwierdzone zróżnicowanie  
w zawartości cholesterolu znajduje 
uzasadnienie w budowie anatomicznej 
mięsni różnych gatunków zwierząt. 
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USA: 
61.860.000 Stk 
105 % 

Kanada: 
13.810.000 Stk 
110 % 

Brazylia: 
34.080.000 Stk 
135 % 

Hiszpania: 
24.745.000 Stk 
110 % 

Włochy: 
9.196.000 Stk 
65 % 

Węgry: 
4.234.000 Stk 
100 % 

Austria: 
3.213.000 Stk 
96 % 

Polska: 
12.128.000 Stk 
100 % 

Fancja: 
15.253.000 Stk 
107 % 

Rosja: 
15.700.000 Stk 
80 % 

Dania: 
13.599.000 Stk 
450 % 

Holandia: 
11.514.000 Stk 
210 % 

Belgia: 
6.270.000 Stk 
200 % 

W.Brytania: 
4.882.000 Stk 
67 % 

Niemcy: 
25.530.000 Stk 
85 % 

Pogłowie świń i samozaopatrzenie  

w Europie oraz w ważniejszych krajach zamorskich  

Rumunia 
6.815.000 
70% 

UE-27: 

150.400.000 Stk 

106 % 



Liczba świń Liczba loch Liczba 

tuczników 

ubitych 

2010 152 198 000 13 920 000 260 000 000 

2011 150 400 000 13 800 000 257 500 000 

Zmiana r/r - 1,18% - 0,86% - 0,96% 

UE - 27 DANE 2010-2012P 

2010 2011 2012p 

Niemcy 47,2 47,8 47,9 

Hiszpania 39,9 39,9 40,0 

Benelux 36,4 36,4 36,3 

Dania 28,6 29,1 28,7 

Polska 19,7 19,1 18,7 

Źródło: Eurostat, USDA FAS 

Liczba ubijanych tuczników top 5 



Liczba 
świń 

Liczba 
loch 

Liczba 
prosiąt 

Cena kg 
żywca : 
kg żyta 

Ubite 
tuczniki 
(tony) 

Cena 
WBC 

(zł/ kg) 

2010 13 977 
800 

1 383 
500 

4 299 
700 

1: 9,1 1 570 
000 

5,20 

2011 13 100 
200 

1 168 
200 

4 011 
620 

1: 5,3 1 560 
000 

5,61 

Zmiana 
r/r 

- 6,3% - 15,6% - 6,7% - 41,8% - 0,64% + 7,9% 

POLSKA - DANE 2009-2011 

Liczba loch (KPH*) Liczba stad (KPH*) 

2009 15 829 573 

2010 14 752 542 

Zmiana r/r - 6,8% - 5,4% 
* KPH – Krajowy Program Hodowlany 

Źródło: GUS, POLSUS, MRiRW, Izba Zbożowo-Paszowa 
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Walory zdrowotne mięsa wołowego 

• Walory zdrowotne mięsa wołowego wiążą się z jego 
wysoką wartością odżywczą, o której decyduje 
zawartość białka, tłuszczów, witamin i składników 
mineralnych oraz związków bioaktywnych.  



Skład mięsa wołowego 



Białko w mięsie wołowym 

• Mięso wołowe jest doskonałym źródłem wysokiej jakości białka, 
cechującego się dużą przyswajalnością, wynoszącą około 90%  
(w porównaniu do fasoli – 78% lub ziaren pszenicy – 86%) 

 

• Mięso wołowe zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy:  

 

 

 

• których organizm ludzki nie jest w stanie wyprodukować i muszą 
być one dostarczane wraz z dietą w celu zapewnienia 
odpowiedniego stanu zdrowia 

  

tryptofan leucyna izoleucyna fenyloalanina lizyna metionina treonina 



Białko w mięsie wołowym 

• Wołowinę cechującą się największą kruchością mięsa uzyskuje się 
ze zwierząt poniżej 19 miesiąca życia, granicą otrzymania mięsa 
wysokiej jakości jest wiek zwierzęcia do 30 miesięcy, zaś bydło 
pomiędzy 3  - 3,5 a 9 - 11 lat nie wykazuje istotnych różnic w 
zmianach kruchości mięsa 



Tłuszcz w mięsie wołowym 
• Średnia zawartość tłuszczu w wołowinie wynosi 16-26%. 

• Mięso wołowe cechuje się mniejszymi zawartościami tkanki 
tłuszczowej w porównaniu do pozostałych gatunków mięsa. 
Szczególnie ważne w tym mięsie są zapasy tłuszczu wśród wiązek 
włókien mięśniowych, które nazywają się tłuszczem 
śródmięśniowym, ponieważ przyczyniają się do wyższej 
marmurkowatości mięsa, co warunkuje jego kruchość i 

smakowitość.  
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Tłuszcz w mięsie wołowym 
• Obecny w mięsie tłuszcz odgrywa zasadniczą rolę w 

sensorycznym postrzeganiu w mięsie:  

 

 

 

 

 

• Zawartość tłuszczu w tuszy zwierzęcia na poziomie 
2-3% nie wpływa na smakowitość mięsa. Jednakże 
wraz ze wzrostem zawartości tłuszczu w mięsie, jego 
smakowitość i aromat również ulegają zwiększeniu.  

soczystości  smaku zapachu tekstury 



Tłuszcz w mięsie wołowym 

• O wartości biologicznej tłuszczów zawartych w różnego rodzaju 
mięsach decyduje rodzaj i ilość występujących w nich kwasów 
tłuszczowych. Większość tłuszczów zwierzęcych zawiera 
niekorzystne dla zdrowia człowieka nasycone kwasy tłuszczowe 
(SFA). W mięsie wołowym SFA stanowią mniej niż połowę 
wszystkich obecnych kwasów tłuszczowych. 30% zawartości SFA 
przypada na kwas stearynowy, który wykazuje neutralne działanie 
na poziom cholesterolu w osoczu.  



Tłuszcz w mięsie wołowym 
• Mięso wołowe stanowi ważne źródło wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) w diecie człowieka. Do tych kwasów obecnych 
w wołowinie zalicza się: m.in. kwas dokozaheksaenowy oraz 
eikozapentaenowy, które nie są powszechnie obecne w innych 
rodzajach żywności. Kwas dokozaheksaenowy odgrywa ważną rolę 
w rozwoju centralnego układu nerwowego noworodków, podczas 
gdy eikozapentaenowy w pewnym stopniu odpowiada za 
krzepnięcie krwi oraz odgrywa ważną rolę w stanach zapalnych. 

 



Witaminy i składniki mineralne obecne w mięsie 
wołowym 

• Mięso jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, 
dostarcza szczególnie dużo witamin:   

 

 

 

 

• W przypadku wyżej wymienionych witamin wołowina 
stanowi istotne źródło tych składników w codziennej 
diecie. 

B1 B2 B6 B12 PP 
oraz 



Witaminy i składniki mineralne obecne w mięsie wołowym 

• Spośród spożywanych przez ludzi gatunków 
mięsa, wołowina wyróżnia się wyższą 
zawartością składników mineralnych takich 
jak: 

 

SELEN CYNK MIEDŹ ŻELAZO 



Witaminy i składniki mineralne obecne w mięsie wołowym 

• Mięso wołowe zawiera znaczne ilości witaminy E,  
która ze względu na rolę pełnioną w organizmie zaliczana jest obok 
witaminy A i C do witamin antyoksydacyjnych.  

 

• Ze względu na możliwość spowolnienia procesu utleniania 
tłuszczów oraz stabilizację barwy jest ona częstym dodatkiem do 
mięsa, oraz pasz przeznaczonych do karmienia zwierząt. 

 



Związki bioaktywne w wołowinie 

• Dodatkowo mięso wołowe jest źródłem CLA, który w 
organizmie człowieka wykazuje wiele zdrowotnych 
właściwości, m.in. antymutagenne i 
antykancerogenne, przeciwdziałające rozwojowi 
miażdżycy, hamujące rozwój osteoporozy.  

 



Związki bioaktywne w wołowinie:  
CLA 

CLA wykazuje aktywność w hamowaniu raka: 

•piersi,  

•skóry, 

•okrężnicy  

na różnych etapach kancerogenezy.  

W dalszych badaniach na zwierzętach potwierdzono właściwości: 

•przeciwnowotworowe 

•przeciwcukrzycowe,  

•przeciwzapalne 

•immunostymulujące.  

Wykazano również, że ten kwas tłuszczowy zmniejsza progresję 
miażdżycy.  

 



Zawartość CLA w różnych rodzajach mięsa, 
produktach mlecznych i żółtku jaja.  

Rodzaj produktu 

spożywczego 

Zawartość CLA 

(mg/g tłuszczu) 

Rodzaj produktu 

spożywczego 

Zawartość CLA 

(mg/g tłuszczu) 

wołowina 1,2-14 mleko 2-5,6 

cielęcina 2,7 masło 1-14,3 

jagnięcina 5,8 sery pleśniowe 1,74-3,07 

wieprzowina 0,6 sery kozie 1,96-2,5 

kurczak 0,9 sery żółte 0,5-6,26 

indyk 2,6 żółtko jaja 0,3 



Bydło 
 

• Bydło 
• Jako element oceny umięśnienie i otłuszczenie, 

które są najbardziej widoczne na tuszy po obróbce 
poubojowej 

• 5 kategorii wg płci i wieku 
• A – buhajki niekastrowane poniżej 2 lat 
• B – inne osobniki męskie niekastrowane (buhaje) 
• C – buhajki kastrowane (wolce) 
• D – jałowice 
• E – krowy 
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1. karkówka 
2. żeberka i szponder 
3. mostek 
4. rozbratel 
5. antrykot 
6. rozbratel (rostbef) 
7. polędwica 
8. żeberka i łata 
9. łata 
10. łopatka 
11. udziec 
12. pachwina 
13. rumsztyk 
14. pręga 
15. ligawa 
16. ogon 

Podział półtuszy wołowej 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kark%C3%B3wka_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBeberka_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szponder_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mostek_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozbratel&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antrykot
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozbratel&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pol%C4%99dwica_wo%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBeberka_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_%28wo%C5%82owina%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81opatka_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Udziec_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pachwina_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumsztyk&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99ga
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogon_%28wo%C5%82owina%29&action=edit&redlink=1
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Mięsa do smażenia (grilowania)[edytuj] 
Polędwica 
Pachwina 
Ligawa 
Żeberka 
Karkówka 
Mięsa do pieczenia[edytuj] 
Łopatka 
Udziec 
Rumsztyk 

Mięsa do gotowania i duszenia[edytuj] 
Szyja 
Łopatka 
Udziec 
Goleń 
Ogon 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wo%C5%82owina&action=edit&section=2
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wo%C5%82owina&action=edit&section=3
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wo%C5%82owina&action=edit&section=4


Bydło 
 

• Sylwetki w trzech ujęciach – widok boczny od 
strony zewnętrznej, widok boczny od strony 
wewnętrznej oraz widok od strony grzbietu 



Bydło 
 • Otłuszczenie 1-5 

• 1 – bardzo mały – od braku pokrywy aż do nieznacznej warstwy 
tłuszczu zewnętrznego, brak złogów tłuszczu w klatce piersiowej, 
widoczne wszystkie żebra 

• 2 – mały – niewielka okrywa tłuszczu przy widocznych prawie 
wszędzie odsłoniętych mięśniach, wewnątrz klatki piersiowej 
widoczne są mięśnie między żebrami 

• 3 – średni – poza udźcem i łopatką prawie wszędzie widoczna 
okrywa tłuszczu, między żebrami są jeszcze widoczne mięśnie 

• 4 – duży – półtusze okryte tłuszczem, lecz na udźcu i łopatce 
częściowo są widoczne mięśnie, tłuszcz między mięśniowy 
widoczny na udźcu i wewnątrz klatki piersiowej, mięśnie między 
żebrami poprzerastane tłuszczem 

• 5 – bardzo duży – cała półtusza pokryta warstwą tłuszczu, prawie 
cały udziec pokryty warstwą tłuszczu tak, że niewidoczne są złogi 
tłuszczu między mięśniowego, między żebrami mięśnie 
poprzerastane tłuszczem 

 
Wybrane Podstawowe Metody 

Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Bydło 
 

• Umięśnienie SEUROP 

 

• S -  półtusze bardzo umięśnione 

• E – półtusze wybitnie umięśnione, profil udźca bardzo wypukły 

• U – półtusze bardzo dobrze umięśnione, profil udźca wypukły 

• R – półtusze dobrze umięśnione, profil udźca prostolinijny 

• O – półtusze średnio umięśnione, profil udźca nieznacznie wklęsły 

• P – półtusze słabo umięśnione, profil udźca wklęsły 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



 

Surowce rzeźne:   

 
 

Surowce rzeźne podczas przechowywania wykazują dużą podatność na 
zmiany rozkładcze. Zmiany te polegają na rozpadzie 
wielkocząsteczkowych struktur, z których zbudowane są tkanki 
zwierzęce, do związków prostych. 
 
 
Trwałość mięsa jest największa w całych tuszach. 
Ich rozbiór poubojowy, a przede wszystkim rozdrabnianie mięsa 
powodują zniszczenie naturalnych barier ochronnych, jakie stanowią o 
mięsie, a białka mięśniowe stają się bardziej dostępne dla proteolizy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

Wybrane Podstawowe Metody Przetwarzania i Charakterytyka 
Mięsa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Podstawy  technologii przetwarzania mięsa 
 
Czynniki biochemiczne przemian poubojowych: 
Wpływ enzymów: 
-Procesy zachodzące w mięsie pod wpływem własnych enzymów powinny 
być w odpowiednim momencie przerwane. W przeciwnym wypadku mogą 
prowadzić do zmian dyskwalifikujących mięso. 
Jeżeli mięso po uboju nie zostanie odpowiednio wystudzone, procesy 
biochemiczne przybierają niekorzystny charakter. 
Występuje silne zakwaszenie mięsa i rozkład białek na skutek 
uaktywnienia enzymów. 
Może nastąpić zaparzenie mięsa, którego przyczyną jest brak 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza w magazynie, zbytnie załadowanie 
magazynu mięsem źle wychłodzonym. 
Mięso takie jest podatne na zakażenia mikrobiologiczne, na ogół nie 
nadaje się do spożycia. 

Wybrane Podstawowe Metody Przetwarzania i Charakterytyka 
Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

Surowce zwierzęce w warunkach naturalnych ulegają szybkiemu 
rozkładowi, a wynika to z: 

1. dużej zawartości wody, która wraz z białkami i węglowodanami 
stanowi doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów 

2.Zawartości tłuszczu, który ulega różnym przemianom, przyspieszając 
psucie się artykułów. 

Konieczne zatem staje się utrwalanie żywności. 

Metody utrwalania stosowane w przemyśle mięsnym można podzielić 
na:  
— fizyczne, 
— chemiczne, 
— mieszane (fizykochemiczne). 
 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

 
    Metody fizyczne są oparte na działaniu niskich lub wysokich temperatur. 

Zarówno jedne, jak i drugie mają za zadanie zwolnienie lub zahamowanie 
przebiegu reakcji chemicznych i biochemicznych, powodujących psucie się 
mięsa lub tłuszczów. Zastosowanie temperatur niskich powoduje także 
zwolnienie lub nawet całkowite wstrzymanie rozwoju oraz procesów 
życiowych drobnoustrojów. Efekty te można osiągnąć również przez 
zniszczenie pewnej ilości drobnoustrojów w czasie gotowania mięsa. 
Jednak gotowanie przetworów mięsnych, nie zamkniętych w 
hermetycznym opakowaniu (konserwy), daje efekty znacznie gorsze 
(krótkotrwałe) niż np. mrożenie.  

 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

 

Metody fizyczne oparte na działaniu niskich temperatur :  

   Mrożenie polega na obniżeniu temperatury mięsa do – 12 °C na 

krótki okres i -18°C  na dłuższy okres składowania. 

      Liofilizacja – zwana także suszeniem sublimacyjnym. Polega ona na 

odwodnieniu artykułów żywnościowych, uprzednio zamrożonych. 
Celem jest szybkie usunięcie z produktu zawartej w nim wilgoci i tą 
drogą przedłużenie jego trwałości oraz przechowywania w dowolnych 
temperaturach. 

       Chłodzenie- to najpowszechniej stosowana metoda utrwalania mięsa i 
jego przetworów. Obejmuje zakres temperatur od 0°C do -4°C. Istotne 
jest aby temperaturę utrzymywać na stałym poziomie gdyż wahania 
temperatur sprzyjają szybkiemu rozwojowi mikroorganizmów. 

 

     

      
Wybrane Podstawowe Metody 

Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

Metody fizyczne oparte na działaniu wysokich temperatur : 

 Suszenie-polega na obniżeniu zawartości wody w mięsie do poziomu 
uniemożliwiającego rozwój drobnoustrojów oraz hamującego reakcje 
enzymatyczne i nieenzymatyczne. 

 Parzenie- jest to krótkotrwałe zanurzenie surowca we wrzątku 
(kilkanaście sekund). Zabieg ten wyraźnie poprawia czystość 
mikrobiologiczną powierzchni wyrobu, a także powoduje ścięcie 
cienkiej warstwy białka co zabezpiecza soki komórkowe przed 
wyciekiem.  

 Obgotowywanie- jest to krótkotrwałe działanie gorącej wody na 
mięso co powoduje ścięcie powierzchniowe warstwy białek, a ponadto 
niszczy mikroorganizmy obecne na powierzchni mięsa.  

 Gotowanie- długotrwałe poddawanie mięsa pary wodnej lub 
wilgotnego gorącego powietrza w temperaturze około 100°C, w wyniku 
czego następuje denaturacja białek w całej masie surowca. 

 

 

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

 
 Pieczenie- polega na działaniu na mięso gorącym, suchym 

powietrzem w zamkniętym naczyniu. 

 Pasteryzacja- polega na poddawaniu hermetycznie 
opakowanego produktu działaniu temperatury do 100°C w 
określonych warunkach i przez określony czas. 

 Sterylizacja- obróbka termiczna, podczas której 
hermetycznie opakowany produkt poddaje się w 
określonych warunkach i czasie działaniu temperatury 
powyżej 100 °C. 

  Tyndalizacja- jest to wielokrotna pasteryzacja z przerwami 
między kolejnymi powtórzeniami wynoszącymi co najmniej 
24 godziny. 

  
Wybrane Podstawowe Metody 

Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 

 

 

• Smażenie- działanie tłuszczu rozgrzanego powyżej 100°C na mięso przez 
określony czas. Pod wpływem wysokiej temperatury następuje 
odwodnienie warstwy powierzchniowej. 

 

•  Duszenie- polega na obróbce cieplnej w naczyniu szczelnie zamkniętym z 
udziałem małej ilości tłuszczu i wody w temperaturze 100°C często z 
dodatkiem przypraw.  

  

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 
 

W metodach chemicznych utrwalania mięsa wykorzystuje się działanie soli 
kuchennej i mieszanki peklującej. Sól działa bakteriostatycznie, tzn. 
wstrzymuje działalność drobnoustrojów (szczególnie gnilnych). Solenie 
stosuje się do części zasadniczych tłuszczowych, jak podgardle, 
pachwina i słonina. Z solenia wywodzi się peklowanie, stosowane do 
części zasadniczych zawierających tkankę mięśniową. Do peklowania 
używa się mieszanki peklującej, w skład której poza solą kuchenną 
wchodzą: azotany, nitryt, cukier, woda, kwas askorbinowy, askorbinian 
sodu. 

 Peklowanie – podczas tego procesu zachodzi wiele zmian biochemicznych 
i mikrobiologicznych, dzięki którym produkty zyskują pożądane 
właściwości tj. charakterystyczny smak i zapach, żywoczerwoną, 
ciepłooporną barwę i trwałość. 

 Antyoksydacja – to proces polegający na wprowadzeniu do mięsa i 
przetworów środków opóźniających procesy utleniania.  

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podstawy technologii przetwarzania mięsa 
 
W metodach mieszanych (fizykochemicznych) jest wykorzystywane 

zarówno działanie czynników fizycznych, chemicznych jak i 
biochemicznych.  

Typową metodą mieszaną utrwalania mięsa jest wędzenie. Podczas 
wędzenia następuje odwodnienie produktu, spowodowane jest to 
działaniem podwyższonej temperatury panującej w komorze 
wędzarniczej, jak również przenikanie do wnętrza produktu 
związków chemicznych zawartych w dymie.  

Podczas wędzenia, do mięsa przenikają substancje mające zasadniczy 
wpływ na przedłużenie jego trwałości oraz znaczne podniesienie 
wartości smakowych. Substancje te, to przede wszystkim aldehyd 
mrówkowy i fenole.  
Powodują one również zwolnienie procesów autolitycznych (psucie 
się mięsa), oraz działają bakteriobójczo na mikroflorę.  
Na drobnoustroje znajdujące się w głębi mięśni (głównie 
beztlenowce) działają zawarte w dymie wędzarniczym fenole, 
przenikające w głąb wędzonego produktu tylko wtedy, gdy produkt 
przed wędzeniem był solony lub peklowany. Działanie 
bakteriobójcze zwiększa wysoka temperatura dymu - wędzenie 
gorące i pieczenie wędzarnicze.  

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Mięso do przetwórstwa 

• Wykrawanie jest to proces oddzielenia mięsa od kości, grubszych ścięgien i 
tłuszczu. Jest on prowadzony z uwzględnieniem poszczególnych klas mięsa 
drobnego do produkcji przetwórczej, na przykład wyrobu wędlin, konserw. 

•  Klasyfikacja mięsa sprowadza się do jego podziału na klasy jakościowe, w 
zależności od stopnia otłuszczenia i zawartości tkanki łącznej (ścięgnistej), a 
w przypadku wołowiny – dodatkowo – wieku.  

•  Uzyskane z wykrawania mięso drobne jest kierowane głównie do produkcji 
wędlin i konserw, przy czym przestrzegana jest zasada, że mięso chude, 
nieścięgniste nie jest w wyrobach rozdrabniane i nadaje wyrobom 
określone cechy (przekrój). 

•  Mięso ścięgniste występuje w wyrobach w postaci rozdrobnionej, jako 
masa wiążąca produkt w jednolita całość.  

• Mięso o stosunkowo dużej zawartości tkanki tłuszczowej jest używane do 
produkcji wyrobów specjalnych (np. do produkcji metki) lub wyrobów o 
niższych wymaganiach jakościowych.  

Wybrane Podstawowe Metody 
Przetwarzania i Charakterytyka Mięsa 



Podział półtuszy wieprzowej na elementy i ich 
użyteczność kulinarna: 

• Głowa - 4,6% - nadaje się na galarety, do produkcji salcesonu;  
• Karkówka -  5,3%  -  w jej  skład  wchodzą mięśnie  szyi,  część  mięśnia 

najdłuższego grzbietu, część mięsni długich głowy, przepołowione kręgi 
szyjne i 4 pierwsze kręgi piersiowe z górnymi odcinkami żeber. Nadaje się 
na duszenie, peklowanie, wędzenie, smażenie, steki i dodatek do 
bigosów;  

• Schab - 7,3%- mięso z kością, w skład którego wchodzi odcinek piersiowy 
i lędźwiowy półtuszy, odcięty z przodu od karkówki, z tyłu - od 
biodrówki. Zawiera  najdłuższy  odcinek  mięśnia  grzbietowego  
(polędwica),  mięsień biodrowo - udowy (polędwiczka), przepołowione 
kręgi piersiowe od 5 do ostatniego z górnymi odcinkami żeber. Nadaje się 
do pieczenia i smażenia (kotlety), produkcji wyrobów mięsnych;  

• Biodrówka - 1,1% - odcinek krzyżowy półtuszy, odcięty z przodu od 
schabu, z tyłu od szynki (pomiędzy l a 2 kręgiem kości krzyżowej. Zawiera 
część mięśnia grzbietu i część mięśni lędźwiowych, przednią część kości 
biodrowej. Nadaje się na pieczeń duszoną, sznycle, zrazy, gulasz;  



Podział półtuszy wieprzowej na elementy i ich 
użyteczność kulinarna: 

• Szynka - 20% - tylna część tuszy bez dolnego odcinka kończyny. Zawiera 
mięśnie: półbłoniasty (górna zrazowa), czworogłowy (myszka), 
dwugłowy (dolna zrazowa), półbłoniasty (ligawa), pośladkowe 
(ogonówka) oraz kości: miednicy i udową. Wszechstronne zastosowanie 
technologiczne i kulinarne;  

• Łopatka -  13% - górna część kończyny przedniej z chrząstką łopatkową. 
Zawiera kilka mięśni oraz kość łopatkową i kości ramienia. Nadaje się do 
produkcji przetwórczej i garmażeryjnej np. na duszenie, pieczenie;  

• Golonka przednia i tylna - górna część kończyny przedniej i tylnej, odcięte 
od łopatki na wysokości stawu łokciowego z kością nadgarstka i od szynki 
na wysokości 1/3 goleni. Nadaje się do produkcji przetwórczej, 
gotowania;  

• Podgardle - 5,4% - tłuszczowo - mięsna część szyi. Mięso nadaje się do 
produkcji przetwórczej gotowania, duszenia, dodatek do kapusty, tłuszcz 
na topienie;  



Podział półtuszy wieprzowej na elementy i ich 
użyteczność kulinarna: 

• Boczek - 8,5% - dolna część tłuszczowo - mięsna półtuszy z dolnymi 
odcinkami żeber i częścią mostka. Nadaje się do przetwórstwa, 
gotowania z kapustą, ewentualnie na topienie;  

• Pachwina - 4,4% - tłuszczowo - mięsna część podbrzusza, zawiera mięsień 
prosty brzucha, bez kości. Nadaje się do przetwórstwa, produkcji tłuszczu 
na topienie;  

• Żeberka - 2,4% - mięso z kością z l odcinka półtuszy, zawiera żebra bez 
górnych odcinków (karkówka, schab) i przepołowiony mostek. Nadaje się 
do różnych produktów garmażeryjnych np. na barszcz i gotowanie z 
kapustą, pieczenie;  

• Nogi  przednie i tylne - 1,7% - oddzielone w stawie nadgarstkowym  i 
skokowym. Nadają się do produkcji galarety;  

• Płat słoninowy - zewnętrzna warstwa tłuszczu zwana słoniną – produkcja 
tłuszczu topionego i w produkcji kiełbas surowych;  

• Ogon - 0,3% - trzy ostatnie przepołowione kręgi kości krzyżowej i 
wszystkie kręgi ogonowe. Nadają się na wywar do zup.  



Dziękuję za uwagę 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
 ODDZIAŁ W RADOMIU 


