
Ogólna charakterystyka mięsa 

Mięso to mięśnie szkieletowe wraz z przynależną tkanką tłuszczową, łączną i kostną 

pochodzącą z tusz, półtusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych. 

Zwierzęta rzeźne są to zwierzęta hodowlane, takie jak: bydło, cielęta, trzoda 
chlewna, owce, kozy, konie i króliki. Wyróżniamy w związku z tym następujące 
rodzaje mięsa: wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i jagnięcina, konina, 
mięso królicze i kozie. 

Skład chemiczny mięsa zależy od gatunku zwierzęcia, jego płci, wieku, masy przed 

ubojem, poszczególnych części tuszy oraz przemian zachodzących po uboju. Mięso 

dostarcza nam pełnowartościowego białka, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. 

Skład chemiczny mięsa: 

- białko – 15 – 25% 

- tłuszcz – od ok. 2 do 50% 

o Wołowina chuda  - 2,6% 

o Wieprzowina tłusta – 49,5% 

- woda – 40 -70% 

- cukry – ok. 0,5% 

- sole mineralne ok. 1% 

- witaminy z grupy B (podroby witamina A) 

 

Ubój zwierząt musi odbywać się w odpowiednich warunkach w wyposażonej 
odpowiednio rzeźni. W warunkach humanitarnych z zachowaniem warunków 
higienicznych. Mięso po uboju przeznaczone do obrotu towarowego musi być 
poddane badaniu weterynaryjnemu. Kontrolę weterynaryjną przeprowadza się: 

- przed ubojem 
- po uboju 
- po odstrzeleniu – mięso zwierząt łownych 
 
W wyniku tego badania dobre, zdrowe mięso oznakowane zostaje pieczęcią 

ze znakiem jakości zdrowotnej. Zawiera on nazwę państwa, numer identyfikacyjny 
ubojni oraz skrót WE oznaczający, że ubój został dokonany w zakładzie znajdującym 
się na terenie Wspólnoty. 

 



Dojrzewanie mięsa: 

 

Mięso zwierząt rzeźnych tuż po uboju jest ciężkostrawne, mało soczyste i twarde 
(pH tkanek waha się w granicach 7,3-7,4). W takiej formie nie nadaje się w zasadzie 
do spożycia. Po uboju następuje etap stężenia pośmiertnego. Wstrzymaniu 
ulega krążenie krwi, a co za tym idzie także transport tlenu do 
komórek mięśniowych. Enzymy rozkładają glikogen na kwas mlekowy. W tej sytuacji 
pH mięśni obniża się do 6,7-6,8. Duża ilość kwasu mlekowego powoduje pęcznienie 
substancji białkowych w mięśniach, które kurczą się i twardnieją. Stężenie 
pośmiertne trwa zwykle 3-4 doby po uboju. Po jego ustąpieniu mięso zaczyna 
dojrzewać. W trakcie tego procesu substancje białkowe w mięśniach ulegają 
przemianom pod wpływem enzymów. Następuje rozkład białka złożonego na 
prostsze związki, które łatwiej rozpuszczają się w wodzie. Powstaje amoniak, który 
neutralizuje resztki kwasu mlekowego z mięśni. Mięso zmienia wtedy swoje cechy 
organoleptyczne – staje się miękkie, kruche, delikatne, lekkostrawne, soczyste. 
Nabiera też brunatnoczerwonej barwy i charakterystycznego aromatu, przyjemnego 
dla ludzi. To właśnie wzrost kruchości jest jednym z najbardziej oczekiwanych 
efektów dojrzewania mięs. Po odbyciu tego procesu mięso nadaje się do dalszej 
obróbki kulinarnej. 

 

Podział tusz zwierzęcych 

 

Tusza to ciało ubitego zwierzęcia rzeźnego, poddanego obróbce poubojowej zgodnie 
z wymaganiami przepisów technologicznych w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów zwierząt rzeźnych. 

Rozbiorem tusz nazywamy podział tusz, półtusz i ćwierć tusz na elementy 
zasadnicze, z uwzględnieniem budowy anatomicznej zwierząt rzeźnych oraz 
przydatności technologicznej i kulinarnej. Podział tusz wieprzowej i wołowej znajduje 
się poniżej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ub%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%99%C5%BCenie_po%C5%9Bmiertne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_kr%C4%99gowc%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99sie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glikogen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_mlekowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amoniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Mięso świeże jest produktem nietrwałym, schłodzone do temperatury 0 -4 °C można 

przechowywać przez kilka dni. Aby przedłużyć jego trwałość mrozimy je  

w temperaturze od -25°C do -45°C nawet kilka miesięcy. 

 

Podroby to części jadalne, narządy wewnętrzne oraz inne części ciała zwierząt 

rzeźnych niewchodzące w skład tusz. Do podrobów o największej wartości użytkowej 

i handlowej należą: 

- wątroba, 

- serce, 

- płuca, 

- śledziona, 

- żołądek, 

- wymiona, 

- nogi. 

Podroby mają dużą wartość odżywczą. Skład chemiczny jest zbliżony do mięsa. 

Zawierają dużą ilość cholesterolu. 

 

 

Przetwory mięsne 

Wśród przetworów mięsnych wyróżnić można dwie główne grupy:   

- Wędliny 

-  Konserwy 

 

WĘDLINY, które dzielą się na cztery grupy:  

Kiełbasy – wyroby mięsne w osłonkach naturalnych lub sztucznych wyprodukowane 

z rozdrobnionego mięsa, tłuszczu, przypraw i ewentualnie innych dodatków. 

Najbardziej powszechnym jest podział kiełbas w zależności od metody wytwarzania.  

I tak wyróżnia się:   

 kiełbasy parzone – poddawane są obróbce termicznej w postaci parzenia, 

smażenia, pieczenia lub innej.   

 kiełbasy gotowane – są wyrobami wędliniarskimi, które wytwarza się  

z uprzednio ugotowanego surowca z dodatkiem soli kuchennej i przypraw,  

a następnie raz jeszcze poddaje podgrzaniu na wilgotno, ewentualnie także 

wędzeniu.   

 kiełbasy surowe – wyrabia się z surowego mięsa i słoniny z dodatkiem saletry 

i soli lub soli peklującej oraz środków wspomagających peklowanie, cukru  

i różnych jego rodzajów oraz przypraw.  

Ze względu na stopień rozdrobnienia mięsa kiełbasy dzielą się na:   

 homogenizowane (podstawowe surowce zostały przeprowadzone  

w jednorodną masę),   



 drobno rozdrobnione (większość surowców mięsno-tłuszczowych została 

rozdrobniona na cząstki o wielkości poniżej 5 mm),   

 średnio rozdrobnione (większość surowców mięsno-tłuszczowych została 

rozdrobniona na cząstki o wielkości 5 – 20mm),   

 grubo rozdrobnione (większość surowców mięsno-tłuszczowych została 

rozdrobniona na cząstki o wielkości powyżej 20mm).  

WĘDZONKI – przetwory mięsne wykonane z jednego lub kilku kawałków mięsa 

peklowanego. Wędzonki należą do grupy wędlin trwałych i półtrwałych. Przykładami 

wędzonek są:   

 szynka, 

 łopatka,   

 polędwica,   

 baleron, 

  boczek wędzony, 

   słonina wędzona, 

  podgardle wędzone, 

   wędzonki bekonowe. 

W grupie kiełbas i wędzonek istnieją tzw. produkty wysokowydajne. Są to wyroby  

z dodatkiem składników zwiększających wodochłonność Przy zastosowaniu tych 

dodatków (białka roślinne i zwierzęce, karagen) wydajność gotowego produktu 

wynosi 115 – 135% w stosunku do niepeklowanego wsadu mięsno-tłuszczowego. 

WĘDLINY PODROBOWE – przetwory mięsne wyprodukowane z peklowanych 

podrobów, mięsa i tłuszczu z dodatkiem lub bez krwi spożywczej, dodatków 

uzupełniających, przyprawione, parzone lub pieczone, ewentualnie wędzone. 

Wędliny podrobowe wyrabiane mogą być w osłonkach naturalnych, sztucznych lub 

specjalnych formach.  

Do wędlin podrobowych zaliczamy:  

 wątrobianki, 

   pasztetowe, 

   kiszki, 

  salcesony.  

PRODUKTY BLOKOWE – przetwory mięsne wyprodukowane z mięsa o całkowicie 

lub częściowo zachowanej strukturze tkankowej lub rozdrobnionego tłuszczu  

i peklowanych podrobów z ewentualnymi dodatkami, przyprawione w osłonkach 

sztucznych lub formach. Produkty blokowe dzielą się na:   

 drobno rozdrobnione, 

   średnio rozdrobnione, 

   grubo rozdrobnione, 

  podrobowe, 

   studzieniny, 

  rolady. 

  



Wędliny przechowuje się w temperaturze 2–10°C, w pomieszczeniach 
zaciemnionych, czystych, przewiewnych i wolnych od szkodników. 

 

Dziczyzna 

Dziczyzna to mięso zwierzyny łownej tz. Saren, jeleni, dzików, zajęcy. Aby zostało 

dopuszczone do obrotu handlowego, musi przejść przez nadzór weterynaryjny, 

podobnie jak mięso zwierząt rzeźnych. Mięso z dziczyzny różni się od mięsa zwierząt 

hodowlanych. Jest ono ciemniejsze, smak i zapach jes charakterystyczny dla danego 

gatunku. Wartość odżywcza jest porównywalna do mięsa zwierząt rzeźnych.  

W handlu występuje w stanie surowym oraz przetworzonym.  

Dziczyznę świeżą przechowujemy w temperaturze 0-4°C i wilgotności powietrza 

85%. Natomiast dziczyznę mrożoną przechowuje się w warunkach chłodniczych  

w pozycji wiszącej. Okres przechowywania zależy od klasy i jakości mięsa. 


