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• produkcja mięsa 

• przetwarzanie mięsa na półprzetwory 
   lub przetwory 

W przetwórstwie mięsnym można wyodrębnić dwa główne 
kierunki produkcji: 
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Otrzymywanie przetworów mięsnych ma dwa podstawowe 
cele: 

•zwiększenie asortymentu 

•wydłużenie okresu ich przydatności do spożycia  

 

Najczęściej technologia przetwórstwa stara się realizować oba 
cele równocześnie, tzn. uzyskiwać przetwory o możliwie wysokiej 
trwałości i wysokiej pożądalności ze strony konsumentów. 
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Przetwory mięsne dość trudno podzielić na określone grupy, 
ze względu na: 

 

•różnorodność wytwarzanych produktów; 

•specyficzny charakter produkcji poszczególnych 
przetworów; 

•różną wartość odżywczą i handlową gotowych wyrobów; 

•różny skład surowcowy i stopień przygotowania do 
konsumpcji. 
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Przetwory mięsne - mięso poddane zabiegom 
technologicznym, pod których wpływem utraciło całkowicie 
i bezpowrotnie właściwości mięsa surowego: 

 

•wędliny 

•konserwy 

•wyroby garmażeryjne 



6 

Wędliny  
są to przetwory mięsne wyprodukowane z mięsa, tłuszczu i podrobów 
zwierząt rzeźnych, dziczyzny i drobiu, dodatkiem lub bez surowców 
uzupełniających. 

Wędliny stanowią najbardziej popularną formę spożywania mięsa ze względu 
na wysokie walory sensoryczne, dużą wartość odżywczą oraz różnorodność 
form i łatwość użycia. 
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Na przestrzeni lat 2000-2008 wielkość produkcji wędlin 
utrzymuje się na prawie stałym poziomie - około 850 tys. 
ton rocznie, uwzględniając tylko wędliny z mięsa 
wieprzowego i wołowego.  

 

Obserwuje się wyraźną tendencję wzrostową produkcji 
wędlin drobiowych.  

W 2008 roku wytworzono ich 104,5 tys. ton. 
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Wędliny dzieli się na następujące grupy technologiczne: 

 

•wędzonki 

•kiełbasy 

•wędliny podrobowe 

•produkty blokowe 

 

Produkty należące do poszczególnych grup różnią się wyglądem 
zewnętrznym, składem chemicznym i trwałością 



9 

Wędzonki 

 

- przetwory mięsne bez osłonek lub w osłonkach o 
zachowanej lub o częściowo zachowanej strukturze 
tkankowej, wyprodukowane z jednego lub kilku 
kawałków części anatomicznej tuszy, które mogą być 
peklowane lub solone, wędzone lub niewędzone, 
suszone, surowe lub poddane obróbce cieplnej 
(parzone, pieczone). 
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Kiełbasy  

 

- przetwory mięsne w osłonkach naturalnych lub 
sztucznych, wyprodukowane z rozdrobnionego mięsa 
peklowanego lub niepeklowanego i tłuszczu, z 
dodatkiem lub bez surowców uzupełniających, 
przyprawione, wędzone lub niewędzone, surowe, 
dojrzewające, parzone lub pieczone. 
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• Homogenizowane - w których surowce mięsno - tłuszczowe zostały 
zhomogenizowane (np. na kutrze), stopień rozdrobnienia poniżej 3 mm 
(np. parówki, kiełbasa serdelkowa, serdelki, mortadela) 

• Drobno rozdrobnione - w których surowce mięsno - tłuszczowe zostały  
rozdrobnione na cząstki o wielkości poniżej 5 mm (np. metka, salami) 

• Średnio rozdrobnione - w których przeważająca cześć surowców mięsno - 
tłuszczowych została  rozdrobniona na cząstki o wielkości 5 - 20 mm (np. 
kiełbasa zwyczajna, toruńska, podlaska, jałowcowa, kabanosy) 

• Grubo rozdrobnione - w których przeważająca cześć surowców mięsno - 
tłuszczowych została  rozdrobniona na cząstki o wielkości powyżej 20 mm 
(np. kiełbasa dębicka, szynkowa, krakowska parzona lub sucha) 
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Kutrowanie jest szybką metodą rozdrobnienia 
mięsa w urządzeniach zwanych: kutrami. Kuter 
składa się z obrotowej misy i noży wirujących 
(najczęściej kształt: sierpowego) osadzonych na 
wale obrotowym. Misa może obracać się z 
prędkością ok. 4-20 obr./min, a noże 500-3000 
obr./min.  
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Wyroby mięsne produkuje się w wariantach różniących 
się wydajnością.  

 

Wydajność określa, ile produktu gotowego otrzymuje się ze 
100 kg surowców mięsno-tłuszczowych.  

 

Wydajność poniżej 100% oznacza, że w trakcie procesu 
technologicznego nastąpił ubytek wody. 

 

Jeśli wydajność wynosi powyżej 100%, oznacza to, że 
dodano wodę. 
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Podział wędlin w zależności od stopnia rozdrobnienia  
i wydajności 

RODZAJ PRODUKTU 

Przeciętna wydajność wyrobu [%] 

Produkt tradycyjny 
Produkt 

wysokowydajny 

Wędzonki 
Wędzonki szynkopodobne 
Kiełbasy homogenizowane 
Kiełbasy drobno rozdrobnione 
Kiełbasy średnio rozdrobnione 
Kiełbasy grubo rozdrobnione 
Kiełbasy podsuszane i suszone 
Wędliny podrobowe 

90-130 
- 
110-140 
105-120 
85-120 
95-120 
65-80 
 
90-140 

115-130 
powyżej 130 
powyżej 130 
powyżej 120 
powyżej 120 
powyżej 115 
- 
 
- 
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Wędliny podrobowe  

 

- przetwory wyprodukowane z solonych lub 
peklowanych podrobów, mięsa i tłuszczu, w osłonkach 
naturalnych, sztucznych lub formach, z dodatkiem lub 
bez krwi spożywczej, surowców uzupełniających, 
przyprawione, parzone, lub pieczone i ewentualnie 
wędzone. 
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Rodzaje wędlin podrobowych: 

 

• Wątrobianki 

 

• Pasztetowe 

 

• kiszki (kaszanki) 

 

• salcesony (np. włoski, brunszwicki, ozorkowy) 
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Produkty blokowe  

-przetwory mięsne, wyprodukowane z mięsa o 
zachowanej lub częściowo zachowanej strukturze 
tkankowej lub rozdrobnionego, tłuszczu i podrobów, 
peklowanych lub solonych, z ewentualnym dodatkiem 
surowców uzupełniających, przyprawione, poddane 
lub nie obróbce cieplnej w formach lub osłonkach 
utrzymujących ich kształt.  

 

Do produktów blokowych zalicza się zawartość 
opakowania pierwotnego w postaci bloku. 
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Rodzaje produktów blokowych 

 

• drobno rozdrobnione 
 

• średnio rozdrobnione 
 

• grubo rozdrobnione 
 

• Podrobowe 
 

• Studzieniny 
 

• rolady 
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Produkt Wartość 
energetyczn
a [kcal] 

Białko 
[g] 

Tłuszcz 
[g] 

Węglow
odany 
[g] 

Potas 
[mg] 

Wapń 
[mg] 

Fosfor 
[mg] 

Magnez 
[mg] 

Żelazo 
[mg] 

Baleron 
gotowany 

244 15,1 20,2 0,9 458 11 278 33 2,3 

Kabanosy 320 26,9 23,8 0,0 458 11 278 33 2,3 

Kiełbasa 
krakowska 
sucha 

317 25,1 24,3 0,0 420 8 270 32 2,1 

Kiełbasa 
parówkowa 

301 10,2 29,3 0,0 
 

125 14 84 8 1,1 

Kiełbasa 
śląska 

197 14,4 14,4 0,0 326 8 185 23 1,8 

Kiełbasa 
żywiecka 

293 18,9 24,5 0,0 305 7 176 21 1,8 

Luncheon 
meat 

162 12,2 11,1 3,5 281 9 150 14 1,2 

Salami 
popularne 

551 21,0 52,1 1,4 338 10 186 24 2,1 

Szynka 
wieprzowa 
gotowana 

223 15,7 17,6 1,0 306 6 180 18 1,0 

Kaszanka 
jęczmienna 

249 8,5 18,5 13,6 90 28 81 9 10,6 

Salceson 
włoski 

255 11,7 23,4 0,0 114 32 48 6 1,8 
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 Na cechy jakościowe produktów mięsnych 
 wpływa bezpośrednio: 

 

• receptura (procentowy udział użytych surowców  
i specyficzne właściwości stosowanych dodatków  
i przypraw) 

 

• stosowana technologia    przetwarzania 
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Schemat technologiczny produkcji wędlin jest dość 
zróżnicowany i zależy od rodzaju produkowanego wyrobu.  

 

Niektóre procesy występują w produkcji każdego rodzaju 
wędlin, inne są typowe tylko dla niektórych grup 
produktów. 

 

Każdy z etapów ma na celu wywołanie pożądanych, 
specyficznych zmian w surowcach i musi być wykonany w 
określonej kolejności.  
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Dobór surowca 

Surowce mięsne wchodzące w skład receptury pełnią  
w gotowym wyrobie określoną funkcję: 

•mięso chude nieścięgniste dobrze emulguje tłuszcz  
i chłonie wodę w procesie kutrowania farszu na kiełbasy oraz 
wiąże solankę peklującą w procesie masowania wędzonek; 

•mięso ścięgniste, zawierające dużo kolagenu, dobrze wiąże 
wodę w czasie obróbki cieplnej kiełbas i wędzonek; 

•mięso tłuste nadaje kiełbasom odpowiednią konsystencję, 
soczystość i smakowitość; 

•podroby wnoszą specyficzne walory smakowo- zapachowe. 
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pH surowca wyjściowego ma istotny wpływ na cechy 
jakościowe gotowego produktu: 

 

•wiązanie wody 

•szybkość peklowania (chłonięcie substancji peklujących, 
tworzenie barwy) 

•trwałość 

•jakość konsumpcyjną (soczystość, konsystencja, 
smakowitość) 
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Przy wyższych wartościach pH wiązanie wody jest lepsze, natomiast 
tworzenie barwy charakterystycznej dla mięsa peklowanego i jego 
trwałość są gorsze, i na odwrót. 

 

Niewielka zdolność wiązania wody jest zaletą w przypadku kiełbas i 
wędzonek surowych, ponieważ wtedy może być łatwiej oddawana 
woda, a dzięki temu osiągane szybkie obniżenie wartości aw. 

 

W czasie produkcji wędlin poddawanych obróbce cieplnej 
pożądana jest natomiast wysoka zdolność wiązania wody  
i przez to wysoka wartość pH. 
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Wzrost szybkości peklowania przebiega przeciwnie do wzrostu 
zdolności wiązania wody.  

- Im niższe jest pH, tym lepiej mięso przyjmuje sól i substancje 
peklujące. 

 

Zalety dobrego wiązania wody są więc, niestety, często 
powiązane z pogorszeniem warunków tworzenia barwy mięsa 
peklowanego i jej zachowania.  

 

Można to jednak w dużym stopniu kompensować przedłużeniem 
czasu peklowania i zastosowaniem substancji wspomagających: 
askorbinianu bądź izoaskorbinianu sodu. 
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 Substancja dodatkowa dozwolona  

 

- oznacza substancję, która nie jest zwyczajowo odrębnie 
spożywana jako żywność, niebędącą typowym składnikiem 
żywności, niezależnie od tego, czy posiada wartość 
odżywczą, czy nie, której celowe użycie technologiczne w 
procesie produkcji, 
przetwarzania,`przygotowywania,`pakowania, przewozu i 
przechowywania żywności spowoduje zamierzone lub 
spodziewane rezultaty w środku spożywczym lub w 
półproduktach będących jego komponentami  

 



27 

Każda substancja dodawana do żywności musi posiadać ocenę  

Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności  

(JECFA - The Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food 
Additives), 

 który w swojej pracy uwzględnia wyniki najnowszych badań 
toksykologicznych, chemicznych i biologicznych.  
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Na podstawie opinii Komitetu Ekspertów ds. Dodatków  
do Żywności, Komitet Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO 
ds. Dodatków do Żywności i Zanieczyszczeń ustala dla 
poszczególnych substancji wskaźnik ADI (ang. Acceptable 
Daily Intake) czyli akceptowane dzienne pobranie.  

ADI  

- jest to ilość substancji wyrażona w mg/kg masy ciała 
człowieka, która pobierana codziennie w ciągu całego życia 
z pożywieniem i z innych źródeł nie okaże się według 
wszelkiego prawdopodobieństwa i obecnego stanu wiedzy 
szkodliwa dla zdrowia.  
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Zakres stosowania dozwolonych substancji 
dodatkowych jest uregulowany w ustawodawstwie 
krajowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych 
substancji dodatkowych (Dz. U. 2008 r., nr. 177, 
poz. 1094) (będącym implementacją przepisów Unii 
Europejskiej). 

Na mocy tego rozporządzenia do użytku jest 
dopuszczonych blisko 400 substancji. 
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Substancje dodatkowe mogą być stosowane  
w żywności, jeżeli: 

•przy dozwolonym poziomie, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
lub życia człowieka; 

 

•ich stosowanie jest uzasadnione technologicznie, a cel ich 
stosowania nie może być osiągnięty w inny sposób, praktycznie 
możliwy z punktu widzenia technologicznego  
i ekonomicznego; 

 

•ich użycie nie wprowadza konsumenta w błąd co do jakości 
zdrowotnej środka spożywczego. 
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Nie mogą być one stosowane w celu ukrycia wad żywności 
spowodowanych np. złą jakością, nieprawidłowym procesem 
produkcyjnym, niehigienicznymi warunkami produkcji. 
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 Cele stosowania dodatków w technologii 
 mięsa: 

 

•przedłużenie trwałości produktów, a więc ograniczenie lub 
zapobieganie niekorzystnym zmianom powodowanym przez 
drobnoustroje, utlenianie składników żywności, reakcje 
enzymatyczne i nieenzymatyczne, 

 

•zapewnienie bezpieczeństwa spożycia produktu poprzez 
zahamowanie rozwoju lub zniszczenie drobnoustrojów 
chorobotwórczych,  
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 Cele stosowania dodatków w technologii   

   mięsa   cd. : 

• kształtowanie i utrwalanie pożądanej barwy produktu, 

 

• ułatwienie emulgowania tłuszczu, poprawa konsystencji 
produktu, 

 

• uatrakcyjnienie walorów smakowych  produktu, 

 

• przeciwdziałanie ubytkom (uzyskanie zwiększonych 
wydajności produkcyjnych przetworów mięsnych). 
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  Cele stosowania dodatków w technologii 
 mięsa   cd. : 

 

• zapobieganie niekorzystnym zmianom jakościowym,  
w tym organoleptycznym (zmiany barwy, smaku, zapachu, 
konsystencji), dzięki czemu utrzymuje się stałą 
powtarzalną jakość produktów, 

 

• zwiększenie atrakcyjności produktów dla konsumentów, 

 

• zastąpienie składników niepożądanych, 

 

• zwiększenie efektywności produkcji - ograniczenie 
ubytków, podniesienie wydajności. 
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Istnieje wiele kryteriów podziału substancji dodatkowych, 
przy czym najbardziej czytelny wydaje się być podział 
wskazujący na funkcje technologiczną, jaką dodatki 
spełniają w produkcie.  

 

Opierając się na takim systemie grupowania, dozwolone 
substancje dodatkowe możemy podzielić na następujące 
kategorie: 
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•Barwniki 
 

•Substancje wzmacniające smak 
 

•Substancje konserwujące  
 

•Przeciwutleniacze 
 

•Regulatory kwasowości 
 

•Stabilizatory i emulgatory 
 

•Substancje zagęszczające i żelujące 
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Barwa stanowi jeden z najważniejszych wyróżników 
konsumenckiej oceny jakości mięsa i produktów mięsnych. Jest 
jednym z podstawowych wskaźników prawidłowości przebiegu 
procesu produkcyjnego oraz świeżości produktów. Zachęca ona 
lub zniechęca do spożycia produktów, sugeruje odczucia 
określonych smaków i zapachów.  

 

W przypadku przetworów mięsnych 
spełnia jeszcze jedną ważną rolę: 
barwa odmienna od tradycyjnej  
jest sygnałem ostrzegawczym, 
informującym konsumenta o zepsuciu 
produktu. 
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Aby ograniczyć zafałszowania wyrobów mięsnych,  

do roku 2004 stosowanie barwników było zabronione.  

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i ujednoliceniu 
przepisów prawa żywnościowego ustawodawstwo 
dopuszcza stosowanie niektórych barwników w produkcji 
wybranych grup i produktów mięsnych. 

Barwniki stosuje się w celu utrwalenia barwy oraz 
zwiększenia jej trwałości w procesach przetwarzania, 
przechowywania, pakowania i dystrybucji. 

Prawo żywnościowe UE 

nie pozwala na barwienie mięsa 
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Największe zastosowanie barwniki mają w 
produkcji wyrobów o dużej zawartości 
tłuszczu i gorszym składzie recepturowym, 
np. w parówkach, mortadelach.  

 

Mała zawartość mioglobiny w surowcu 
użytym do produkcji często utrudnia 
uzyskanie prawidłowej barwy

 produktu.  
W takich przypadkach użycie barwnika lub 
ich mieszaniny umożliwia uzyskanie barwy 
zbliżonej do produktu typowego.  
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Konserwanty  

to substancje mające na celu zmniejszenie szybkości lub 
całkowite zahamowanie niekorzystnych procesów, głownie 
mikrobiologicznych, chemicznych i enzymatycznych 
powodujących psucie i obniżanie jakości żywności. 

 

W przypadku wyrobów mięsnych największe znaczenie 
mają przemiany mikrobiologiczne oraz chemiczne (zmiany 
oksydacyjne i hydrolityczne frakcji tłuszczów, utlenianie się 
barwników czy powstawanie niepożądanych lotnych 
związków chemicznych).  
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Numer  

wg systemu 

oznaczeń Unii 

Europejskiej 

Nazwa 
Środek 

spożywczy 

Maksymalna 

ilość 

wprowadzona  

w trakcie 

produkcji 

Maksymalna 

pozostałość  

w wyrobie 

gotowym 

E 249 

E 250 

Azotan (III) 

potasu 

Azotan (III) sodu 

Produkty mięsne 150 mg/kg - 

Sterylizowane 

produkty mięsne  
100 mg/kg - 

E 251 

E 252 

Azotan (V) sodu 

Azotan (V) 

potasu 

 

Produkty mięsne 

niepoddawane 

obróbce cieplnej 

150 mg/kg 
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Przeciwutleniacze  

ograniczają utlenianie tlenem z powietrza substancji 
nietłuszczowych (brunatnienie mięsa) oraz tłuszczów 
(jełczenie). 

  

W produktach mięsnych podczas przechowywania zachodzą 
reakcje utleniania powodujące zmiany barwy, smaku i 
zapachu. Reakcje te mogą być hamowane przez usunięcie 
tlenu z produktu i zastosowanie hermetycznego 
opakowania, nieprzepuszczalnego dla powietrza oraz przez 
dodatek przeciwutleniaczy. 
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W Polsce najczęściej stosowany jest  

kwas askorbinowy 

(E 300) lub jego sole sodowa, wapniowa i potasowa. 
Substancje te są dodawane do przetworów mięsnych na 
zasadzie quantum satis czyli w najniższej dawce niezbędnej 
do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego.  

 

Wyłącznie do smalcu stosuje się: galusany oktylu, propylu i 
dodecylu, tertbutylohydrochinon, BHT, BHA 
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Oprócz dozwolonych substancji dodatkowych  
w przetwórstwie mięsa stosuje się cała gamę naturalnych 
składników, które prawnie nie są zaliczane do grupy 
substancji dodatkowych.  

Można je podzielić na dwie grupy: 

 

•Pochodzenia roślinnego: przyprawy, białka roślinne 
(sojowe, grochu), hydrolizaty białkowe, błonnik, inulina 

 

•Pochodzenia zwierzęcego: plazma krwi, żelatyna 
spożywcza, białka zwierzęce, białka mleka. 

 



Dziękuję za uwagę 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
 ODDZIAŁ W RADOMIU 


