
Jajka 

 

Jajko jest to forma komórki jajowej ptaków. Zbudowane jest ono ze skorupki, 
białka, żółtka oraz tarczy zarodkowej. 

 

 

 

1. Skorupa. 
2. Błona podskorupowa. 
3. Błona okołobiałkowa.  
4, 13. Chalaza.  
5, 6, 12. Białko.  
7. Błona witelinowa.  
8, 10, 11. Żółtko.  
9. Tarczka zarodkowa.  
14. Komora powietrzna.  
15. Kutikula. 

 

 

Jajko stanowi najbardziej wartościowy produkt spożywczy, gdyż zawiera 
pełnowartościowe białko zwierzęce, łatwo przyswajalny tłuszcz, niewielką ilość 
węglowodanów, witaminy i składniki mineralne. 

W obrocie towarowym sprzedawane są jaja odpowiednio oznakowane. 
Oznakowanie jaj według klas jest informacją dla odbiorców, w tym też dla 
konsumentów, o jakości (świeżości, wadze, itp.) oraz ich pochodzeniu.  



Na jajku oraz na opakowaniu transportowym umieszcza się specjalny kod, 
który informuje klienta o rodzaju, masie i jakości jajka. Kod ten wygląda następująco: 

A-BB-CCCCCCCC, 

gdzie: 

 A ― oznacza sposób chowu kur: 

− 0 ― ekologiczny, 
− 1 ― wolny wybieg, 
− 2 ― ściółkowy, 
− 3 ― klatkowy, 

 BB ― oznacza kraj pochodzenia; 

 CCCCCCC ― oznacza weterynaryjny numer identyfikacyjny producenta. 

 

 

 

 

 

Kategorie chowu  

• 0 – jaja z hodowli ekologicznej  

• 1 – jaja z chowu wolnowybiegowego (kury znoszą jaja na grzędach, ale mają stały 

dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu)  

• 2 – jaja z chowu ściółkowego (kury trzymane są w budynkach hodowlanych, nie 

mają wybiegu)  

• 3 – jaja z chowu klatkowego 

 



Klasy wagowe  

• S - jaja małe - poniżej 53 g  

• M - jaja średnie - 53,1 do 63 g  

• L - jaja duże - 63,1 do 73 g  

• XL - jaja bardzo duże – powyżej73 g 

 

 

Jaja pakuje się do tekturowych bądź plastikowych wytłaczanek po 6, 10, 15 
lub 30 sztuk. Przechowuje się je w temperaturze 13°C przy wilgotności wynoszącej 
65–80%. 

 

Drób 

Drób to mięso pozyskane z uboju ptactwa hodowlanego, takiego jak: kury, indyki, 

kaczki, gęsi, oraz z ptactwa dziko żyjącego. 

Drób można podzielić na: 

 grzebiący (kurczęta, koguty, indyki, indyczki, perliczki), 

 drób pływający (gęsi i kaczki) 

 dzikie ptactwo (kuropatwy, cietrzewie, jarząbki, dzikie kaczki, gęsi, kwiczoły, 

słonki, bażanty, bekasy). 

Przy ocenie jakości drobiu  bierze się pod uwagę następujące wyróżniki: 

 Barwa skóry – zależy od rasy drobiu i rodzaju paszy. Może być żółta do 

jasnokremowej. Skóra powinna być gładka, miękka, bez plam. 

 Budowa tuszki – kościec prawidłowy bez zniekształceń. 



 Umięśnienie – ocenia się na podstawie mięśni piersiowych. Powinny one 

pokrywać mostek grubą warstwą. Decydują one o wartości użytkowej tuszki.  

 Otłuszczenie – ocenia się ilość i rodzaj tłuszczu. Powinien on mieć jasną 

barwę i właściwy zapach. 

 Wykrwawienie – niedopuszczalne są krwawe wybroczyny podskórne lub 

śródmięśniowe. 

 Oskubanie – powinno być bardzo dokładne, bez resztek pierza na skórze. 

 Uszkodzenia mechaniczne skóry, tłuszczu i mięśni obniżają jakość tuszki. 

Podział tuszki drobiowej 

 

 

 

 

 

W sprzedaży występują następujące elementy drobiu: drób patroszony 
(chłodzony lub mrożony ― tuszka bez głowy, nóg i narządów wewnętrznych), drób 



porcjowany (chłodzony lub mrożony ― połówka tuszki, ćwiartki, filety z piersi, noga, 
udo, podudzie, skrzydełko, szyja, polędwiczki, korpus). 

 

Przetwory drobiowe: 

 Wędliny drobiowe 

 Wędzonki ze wszystkich  gatunków drobiu, tuszek całych i elementów, 

 Kiełbasy produkowane z gorszych jakościowo mięś, 

 Wędliny podrobowe. 

 Konserwy dzielimy na: 

 Mięsne, 

 Podrobowe, 

 Mięsno – warzywne, 

 pasztety 

 

Drób patroszony przechowuje się w temperaturze od –2°C do –4°C do 
maksymalnie 6 dni od uboju, natomiast drób porcjowany w temperaturze od –2°C do 
+1°C nie dłużej niż 48 godzin od daty uboju. Drób mrożony przechowuje się 
w temperaturze od –12°C do –18°C przez okres od 2 do 12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

  


