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Janusz Tomasz Lesisz
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu

I. WSTĘP
W ostatnich latach odnotowano znaczne wahania cen w ramach łańcucha dostaw
żywności. Od połowy 2007 r. do połowy 2008 r. ceny towarów rolnych gwałtowanie
wzrosły, co doprowadziło do wzrostu konsumpcyjnych cen żywności i wyższej inflacji. Od tego czasu ceny wielu towarów powróciły do poziomów porównywalnych
do tych sprzed zwyżek cen, a nawet niższych. Konsumpcyjne ceny żywności nadal
jednak wzrastały i zaczęły spadać dopiero w maju 2009 r., budząc zaniepokojenie, co
do funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Zmiany te są powodem znacznych
trudności, jakich doświadczają producenci rolni i oznaczają, że konsumenci nie są
sprawiedliwie traktowani.
Łańcuch dostaw żywności łączy trzy istotne sektory gospodarki, tzn. rolnictwo, przetwórstwo spożywcze oraz dystrybucję. Ponadto funkcjonowanie łańcucha dostaw
żywności ma bezpośrednie skutki dla wszystkich obywateli, ponieważ żywność stanowi znaczną część wydatków gospodarstw domowych. Funkcjonowanie łańcucha
dostaw żywności nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście stopniowego
wychodzenia z obecnego kryzysu gospodarczo-finansowego. Wysokie konsumpcyjne ceny żywności budzą zaniepokojenie, ponieważ są źródłem presji na dochody
gospodarstw domowych w momencie, kiedy niezbędne jest zwiększenie konsumpcji.
Ceny te szczególnie mocno dotykają gospodarstwa znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji, które przeznaczają na żywność większość swoich dochodów. W perspektywie długoterminowej poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności jest konieczna nie tylko ze względu na konsumentów, ale również w związku z potrzebą
zapewnienia zrównoważonego podziału wartości dodanej między poszczególne elementy łańcucha, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia jego ogólnej konkurencyjności. Aby uniknąć wzrostu konsumpcyjnych cen żywności wraz z ożywieniem gospodarczym, niezwykle pilne jest usprawnienie funkcjonowania łańcucha.
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Zmiany cen w całym łańcuchu cen żywności w 27 Państwach Członkowskich UE
styczeń 2007 r.- lipiec 2009 r.; wskaźniki cen miesięcznych
(nominalnych); 2007M01=100
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Kwartalne dane dotyczące wskaźników cen towarów rolnych; od stycznia 2009 r. nastąpiła ekstrapolacja wskaźnika na
podstawie poziomów cen podstawowych towarów znajdujących się w bazie danych Agriviews
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Zaobserwowane rozbieżności pomiędzy zmianami cen towarów a zmianami konsumpcyjnych cen żywności, wraz z asymetryczną reakcją cen żywności na wahania
cen towarów, wynikają częściowo ze strukturalnej słabości systemu, m.in. liczby
pośredników w całym łańcuchu dostaw żywności i konkurencyjnych struktur istniejących na niektórych elementach łańcucha. Ponadto łańcuch cen żywności charakteryzuje nierówność siły przetargowej kontrahentów, co przyczynia się do ograniczenia tempa i wielkości transmisji cen wzdłuż łańcucha i jest jedną z przyczyn asymetrii tego zjawiska. Co więcej, powolne tempo przenoszenia się zmian cen opóźnia
wprowadzenie niezbędnych dostosowań i utrwala niewydolność rynku na każdym
szczeblu łańcucha. Niewydolność ta może z kolei prowadzić do nasilenia zmienności
cen na rynkach towarów rolnych.
Znaczna nierównowaga pod kątem siły przetargowej kontrahentów często występuje
w łańcuchu dostaw żywności. Ta asymetria w sile przetargowej może prowadzić do
nieuczciwych praktyk handlowych, ponieważ większe i silniejsze podmioty dążą do
narzucenia korzystnych dla siebie uzgodnień umownych w postaci bardziej atrakcyjnych cen czy też korzystniejszych warunków. Takie praktyki mogą wystąpić na każdym szczeblu łańcucha i mogą obejmować np. opóźnienia płatności, jednostronne
zmiany umów, doraźne zmiany warunków umownych, płatności z góry, jako opłaty
za rozpoczęcie negocjacji. W ramach łańcuchów dostaw żywności nieprzetworzonej
małe gospodarstwa rolne często zawierają transakcje z większymi nabywcami, tj.
producentami, hurtownikami lub detalistami. W ramach łańcuchów dostaw żywności
przetworzonej mali przetwórcy żywności zawierają umowy zwykle z dużymi detalistami, którzy często są ich jedynymi kanałami dostępu na rynek.
6
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Jedną z możliwych działalności zapobiegających lub przynajmniej ograniczających
przechwytywanie znacznej części wartości dodanej przez wielkich producentów i
dystrybutorów jest przetwórstwo na poziomie gospodarstwa oraz sprzedaż bezpośrednia.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu podjęło się stworzenia i prowadzenia ośrodka, który dawałby konieczną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno
doradcom jak i rolnikom w zakresie „małego przetwórstwa” i sprzedaży jego produktów.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu posiada odpowiednią bazę aby,
aby prowadzić praktyczne warsztatów, podczas których można kształcić doradców,
nauczycieli, młodzież ze szkół rolniczych i oczywiście rolników w zakresie małego
przetwórstwa.
Małe przetwórstwo oznacza przetwarzanie surowców rolnych wytworzonych
w gospodarstwach na produkty o dużej wartości dodanej. Utworzenie i uruchomienie
„małego przetwórstwa” będzie odbywać się etapami poprzez oddawanie do użytku
kolejnych modułów.
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Zdj. 1. NASTRZYKIWARKA 21-igłowa (produkcja wędzonek)
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Zdj. 2. WILK (rozdrabnianie farszu – kiełbasy)
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Zdj. 3. MIESZAŁKA (mieszanie farszu – kiełbasy, kaszanki)
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Zdj. 4. NADZIEWARKA (napełnianie osłonek farszem – kiełbasy, kaszanki)
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Zdj. 5. KOMORA WĘDZARNICZO-PARZELNICZA (wędzenie, parzenie, studzenie wędlin, wędzonek)
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Zdj. 6. KOCIOŁ PARZELNICZY (parzenie kaszanek, salcesonów, przygotowanie
kaszy do kaszanki)
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Barbara Sazońska
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu

ZASADY PRZETWÓRSTWA
EKOLOGICZNEGO

II.

Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego
Produkcję żywności - produktów podstawowych i produktów przetworzonych - regulują przepisy prawa krajowego jak i unijnego. Znajomość tych przepisów pozwala
producentom na przyjęcie odpowiednich procedur również w sytuacjach kryzysowych oraz produkcję żywności o odpowiednich wymaganiach higienicznych, zdrowotnych i jakościowych.
Ustanowione regulacje prawne mają chronić konsumenta przed nieuczciwymi producentami, a tym samym budować zaufanie w stosunku do produktów oznaczonych
jako ekologiczne, ponadto stwarzają ramy zapobiegające nieuczciwej konkurencji,
które wykorzystują bezpodstawnie określenie ekologiczny, organiczny itp. lub pochodne tych określeń i ich wersje skrócone.
Przetwórca ekologiczny musi spełnić, oprócz ogólnie obowiązujących norm dotyczących higieny i identyfikacji, wymagania stawiane produktom ekologicznym.
„Ekologiczne produkty przetworzone powinny być produkowane przy użyciu takich
metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji”
Rozporządzenie Rady WE 834/2007

Przetwórstwo w rolnictwie ekologicznym regulują akty prawne:
Rozporządzenie rady WE nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (DZ.U. L.
189 z 20.07.2007, s.1)
- Rozporządzenie komisji WE nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
(Dz.U. L. 250 z 18.09.2008, s.1)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 Nr
116, poz. 975)
Zgodnie z przepisami produkt może być oznakowany jako ekologiczny, jeżeli co
najmniej 95% masy jej składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne (pod uwagę nie bierze się dodatków w postaci wody i soli kuchennej), a
jego produkcja jest oddzielona w czasie i przestrzeni od żywności nieekologicznej.
-

Dodatki i substancje pomocnicze stosowane w przetwórstwie ekologicznym takie
jak: środki aromatyzujące preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów, minera14
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ły, mikroelementy, witaminy muszą pochodzić ze źródeł naturalnych i mogą zostać
poddane tylko procesom mechanicznym, fizycznym i biologicznym, enzymatycznym
lub mikrobiologicznym. Lista dozwolonych w przetwórstwie ekologicznym dodatków i substancji pomocniczych znajduje się załączniku VIII sekcja A i B rozporządzenia komisji WE nr 889/2008.
Nieekologiczne składniki rolne mogą być stosowane zgodnie z listą znajdującą się w
załączniku IX rozporządzenia komisji WE nr 889/2008, lub są dopuszczone na podstawie czasowego zezwolenia wydawanego przez państwo członkowskie.
W rolnictwie ekologicznym zabronione jest stosowanie
organizmów modyfikowanych genetycznie lub produktów
powstałych w wyniku użycia GMO oraz promieniowania
jonizującego.
Przepisy określają, że każdy etap produkcji, począwszy od produkcji podstawowej,
aż do przechowywania, przetwarzania, transportu i sprzedaży lub zaopatrzenia ostatecznego klienta musi podlegać kontroli i certyfikacji.
Kontrola i certyfikacja dotyczy jednostek produkcyjnych zajmujących się przetwórstwem (przygotowaniem) produktów ekologicznych włączając:
-

jednostki zajmujące się pakowaniem i/lub przepakowywaniem produktów,
jednostki zajmujące się znakowaniem i/lub ponownym znakowaniem produktów ekologicznych.

Producent zamierzający rozpocząć przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z rolnictwa ekologicznego powinien przesłać do jednostki certyfikującej zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym.
Następnym krokiem będzie przesłanie do wybranej jednostki certyfikującej szczegółowego opisu zakładu, z wyszczególnieniem obiektów używanych do przyjmowania,
przetwarzania, pakowania, znakowania i składowania, używanych przed i po procesie produkcji. Opis wszystkich praktycznych środków, które muszą być podjęte na
poziomie jednostki produkcyjnej, obiektów i działalności, aby zapewnić oddzielenie
od produktów nieekologicznych, środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia nie zatwierdzonymi produktami lub substancjami
oraz środki podjęte w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz cyklu produkcyjnego podmiotu gospodarczego. Producent musi także dołączyć procedury dotyczące transportu produktów, receptury, kopie certyfikatów surowców.
Obowiązkiem przetwórcy jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji, która umożliwia sprawdzenie:
-

dostawcy i sprzedawcy produktów,
rodzaju i ilości produktów ekologicznych dostarczonych do jednostki produkcyjnej,
rodzaju i ilości produktów składowanych w obiektach,
rodzaju, ilości i odbiorców wszystkich produktów, które opuściły jednostkę.
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W dokumentacji księgowej należy również zawrzeć wyniki kontroli przy odbiorze
produktów ekologicznych oraz wszelkie inne informacje wymagane przez organ
kontroli lub jednostkę kontrolującą do celów należytej kontroli. Dane księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi. Dokumentacja rachunkowa musi wykazywać bilans zastosowanych środków do produkcji oraz
wytworzonych produktów.
Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek produkcyjnych na tym samym
terenie, jednostki przeznaczone na produkcję produktów nieekologicznych, łącznie z
obiektami składowania środków produkcji, również podlegają minimalnym wymogom kontroli.
Podmiot gospodarczy musi zapewnić, że produkty są transportowane do innych jednostek, włączając hurtowników i detalistów, tylko w odpowiednim opakowaniu,
pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby nie można było dokonać
zamiany zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia pieczęci oraz zaopatrzonych
w etykiety zawierające:
-

nazwę i adres podmiotu gospodarczego oraz, jeśli jest różny, właściciela lub
sprzedawcy produktu,
nazwę produktu wraz z odniesieniem do metody produkcji ekologicznej,
numer kodowy jednostki certyfikującej, któremu podlega podmiot gospodarczy (umieszczony poniżej logo UE),
logo UE (w przypadku żywności paczkowanej). Obowiązkowe stosowanie
nowego logo UE od 1 lipca 2010 roku,
w przypadku użycia logo UE, w tym samym polu widzenia umieszcza się
oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty
rolnicze (surowce), z których wytworzono końcowy produkt:
 „rolnictwo UE”, gdy surowiec wyprodukowano w UE,
 „rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolnicy wyprodukowano w krajach
trzecich,
 „rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano w UE,
a część w kraju trzecim,

-

oznaczenia muszą być umieszczane w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne i nieusuwalne.

Zamknięcie opakowania, pojemników lub pojazdów nie jest wymagane, jeśli:
-

16

transport odbywa się bezpośrednio między producentem i innym podmiotem
gospodarczym, jeśli obaj podlegają systemowi kontroli ekologicznej,
produktom towarzyszy dokument, zawierający informacje, wymagane na
mocy poprzedniego akapitu,
zarówno podmioty gospodarcze wysyłające jak odbierające są zobowiązane
prowadzić ewidencję tych działań transportowych i udostępniać ją na żądanie jednostki certyfikującej lub organu kontroli właściwego ds. takich czynności transportowych.
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Przechowywanie produktów powinno być zorganizowane w taki sposób, żeby zapewnić wyraźną identyfikację partii towaru i uniknąć zamieszania z innymi produktami nie spełniającymi wymagań rozporządzenia o rolnictwie ekologicznym lub zanieczyszczenia nimi.
Jeśli w jednostce są przetwarzane, pakowane lub składowane produkty ekologiczne i
produkty nie pochodzące z rolnictwa ekologicznego:
-

-

-

-

jednostka musi posiadać obszary fizycznie lub chronologicznie wydzielone
do składowania produktów każdego rodzaju,
działania muszą być wykonywane w sposób ciągły aż do całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronologicznie oddzielone od innych działań na produktach nie pochodzących z rolnictwa ekologicznego,
jeżeli takie działania nie są wykonywane w określonym czasie lub ustalonym
dniu, należy o nich zawiadomić z wyprzedzeniem, w terminie uzgodnionym
z jednostką certyfikującą,
należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację partii i uniknąć
pomieszania lub zamiany z produktami nieuzyskanymi zgodnie z przepisami,
działania prowadzone na produktach ekologicznych muszą być wykonywane
jedynie po oczyszczeniu urządzeń produkcyjnych.
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prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

III. WYBRANE
PODSTAWOWE METODY PRZETWARZANIA
I CHARAKTERYSTYKA MIĘSA
Każdy proces produkcyjny, zwłaszcza związany z wytwarzaniem żywności, realizowany jest według ściśle określonych zasad wynikających z uwarunkowań technologicznych, technicznych, ekonomicznych, a zwłaszcza czynników związanych z końcową jakością produktu. W związku z tym finalnym etapem wytwarzania żywności
jest szeroko rozumiana ocena jej jakości prowadzona zazwyczaj pod kątem aktualnych wymagań, mająca za cel podjęcie decyzji, czy produkt żywnościowy odpowiada oczekiwanemu poziomowi jakości. Zatem problem jakości wyrobów mięsnych
wymaga przede wszystkim zdefiniowania tego pojęcia w świetle najnowszych tendencji w tej dziedzinie z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Jakkolwiek
pojęcie jakości, np. mięsa i jego przetworów, jest dość złożone, zaś poglądy producentów i konsumentów na te zagadnienia są często rozbieżne. Jakość produktu żywnościowego można ogólnie zdefiniować jako sumę oddziaływania wszystkich czynników kształtujących jego właściwości sensoryczne, żywieniowe, higienicznotoksykologiczne i technologiczne. Jakość mięsa i jego przetworów zależy od materiału hodowlanego, stosowanych metod przetwórczych i sposobu dystrybucji.
Najważniejszym gatunkiem przetwórstwa mięsnego w Polsce jest świnia.
Podstawowe rasy polskich świń to: polska biała zwisłoucha, wielka biała polska, rasa
puławska, rasa złotnicka.
Dla osiągnięcia możliwie największej wydajności zwierząt i najwyższej jakości mięsa muszą być spełnione trzy główne warunki:

1. Dysponowanie materiałem hodowlanym o pożądanych właściwościach, uzyskanym przez selekcję i krzyżowanie;
2. Stosowanie żywienia uwzględniającego w pełni zapotrzebowanie zwierząt;
3. Stworzenie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania, odpowiadających
ich cechom gatunkowym.

Żywienie trzody chlewnej:
-
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pasze treściwe i objętościowe;
pasze pochodzenia roślinnego (zboża, strączkowe, śruty poekstrakcyjne, czyste
preparaty (gluten zbożowy, gluten kukurydziany, białka ziemniaka));
pasze pochodzenia zwierzęcego (mączka z krwi, serwatka, preparaty aminokwasów);
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-

sposoby podawania paszy (do woli, dozowany);
konsystencja pasz.

Cechy użytkowe wieprzowiny:
-

wzajemny stosunek głównych składników: mięsa, tłuszczu, kości wpływa na
jakościowe cechy wyrobów i efektywność ekonomiczną.

Do podstawowych cech jakościowych mięsa możemy zaliczyć:
-

-

-

barwę – 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.

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.

Ważnym elementem hodowli jest spełnienie wymagań dotyczących ochrony zwierząt
gospodarskich – wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt. Obejmują one zagadnienia: stosowanych technologii chowu, żywienia zwierząt, higieny pomieszczeń inwentarskich oraz stanu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt.
Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
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Od pewnego czasu zwraca się uwagę na tzw. czynnik fizjologiczny, czyli zdolność
przystosowania się zwierząt do zmieniających się warunków otoczenia. Zdolność ta
jest oczywiście związana z układem nerwowym i czynnością gruczołów wydzielania
dokrewnego. Przeciążenie układu nerwowego zwierząt, czyli stresy, następują pod
wpływem wielu różnych bodźców: przemęczenie, wysiłek fizyczny, obciążenia psychiczne, czynniki zewnętrzne takie jak temperatura, wilgotność, brak wody, złe karmienie. Po ustąpieniu czynnika stresogennego organizm wraca do równowagi. Gdy
jednak czynnik nie ustąpi, zaburzenia w przemianie materii powodują także obniżenie wartości surowca rzeźnego. Często po uboju spotyka się tusze charakteryzujące
się silnym pociemnieniem i zmatowieniem mięśni, robią wrażenie suchych i lepkich.
Otrzymujemy z nich mięso o specyficznych właściwościach, trudnych do wyeliminowania w procesach technologicznych, szczególnie na poziomie gospodarstwa przy
ograniczonych możliwościach technologicznych i technicznych. Przed ubojem należy zatem zapewnić zwierzętom czas na zregenerowanie sił i przywrócenie równowagi fizjologicznej. W wyniku tego odpoczynku w przypadku świń uzyskujemy większą przydatność technologiczną mięsa.
Ubój zwierząt rzeźnych prowadzony jest w upoważnionych ubojniach. Obecnie obowiązuje zakaz samodzielnego uboju zwierząt na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem do sprzedaży. Przeznaczając na ubój sztuki młode, otrzymuje się mięso
najlepiej nadające się do wyrobu wędlin nietrwałych (świeżych parzonych lub gotowanych), jak np. kiełbasy zwyczajne, serdelki, szynki, kiszki, kaszanki. Mięso ze
starszych zwierząt nadaje się do wyrobu wędlin przeznaczonych do dłuższego przechowywania.
Głównym surowcem rzeźnym jest mięso, następnie tłuszcz. Surowcami rzeźnymi o
mniejszym znaczeniu przetwórczym są także narządy wewnętrzne, głowa, krew,
skóra, kończyny. Jako wartość rzeźną określamy zatem ilość i jakość otrzymanego
mięsa i tłuszczu.

Schemat ogólny przetwarzania mięsa:
-
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Żywiec rzeźny.
Ubój.
Chłodzenie poubojowe.
Rozbiór na elementy.
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Podział na elementy (części zasadnicze) i mięsa drobne przedstawiono w poniżej
umieszczonej tabeli.

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;
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;

Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
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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;
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.
Podczas dzielenia na elementy zasadnicze i ich rozbioru otrzymujemy mięsa drobne
z przeznaczeniem do przetwórstwa. Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego (wędliny, produkty podrobowe itp.) to mięso drobne z tłuszczem
lub bez tłuszczu zewnętrznego i międzymięśniowego, z przylegającą do mięśni tkanką łączną lub bez tkanki łącznej, nie zawierające skórek, chrząstek, ścięgien nie konsumpcyjnych i powięzi. Tłuszcz zewnętrzny określamy, jako podskórną warstwę
tłuszczu a tłuszcz międzymięśniowy, to tłuszcz zlokalizowany między poszczególnymi mięśniami.

Ogólna charakterystyka mięsa drobnego wieprzowego:
Klasa I, symbol: wp.b/k I, określenie: chude, nieścięgniste.
Klasa II A, symbol: wp.b/k IIA, określenie: średnio tłuste, nieścięgniste.
Klasa II B, symbol: wp.b/k IIB, określenie: tłuste, nieścięgniste.
Klasa III, symbol: wp.b/k III, określenie: chude lub średnio chude, ścięgniste.
Klasa IV, symbol: wp.b/k IV, określenie: krwawe, ścięgna, węzły chłonne.
W praktyce otrzymujemy trzy klasy: I, II, III, które stosuje się w przetwórstwie tradycyjnym i przemysłowym.
Mięso przeznaczone do przerobu powinno charakteryzować się odpowiednią wodochłonnością, zależnie od rodzaju przetworów, odpowiednią podatnością skleroproteidów na działanie temperatury oraz trwałością barwy.
Własności organoleptyczne mięsa są wypadkową własności chemicznych, fizycznych jak i zmian tych własności pod wpływem różnych czynników (żywienie, enzymy, mikroorganizmy, utlenianie itp.).
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Przetwórstwo: Wędliny
Wędliny są to przetwory wyprodukowane z mięsa z dodatkiem lub bez surowców
uzupełniających. Wędliny możemy podzielić na:
wędzonki - są to przetwory mięsne w osłonce lub bez, wyprodukowane z jednego lub
kilku kawałków mięsa peklowanego lub solonego, poddane procesowi obróbki termicznej lub surowo dojrzewające (wędzenie, pieczenie, smażenie);
kiełbasy - są to przetwory mięsne wyprodukowane w osłonkach naturalnych lub
sztucznych, z surowców mięsno-tłuszczowych, peklowanych lub solonych,
z ewentualnym dodatkiem surowców uzupełniających i przypraw, poddane najczęściej obróbce termicznej. Ze względu na stopień rozdrobnienia kiełbasy dzielimy na:
homogenizowane (parówki, kiełbasa serdelowa, mortadela), drobno rozdrobnione
(np. metka), średnio rozdrobnione (kiełbasa zwyczajna, kabanosy), grubo rozdrobniona (kiełbasa dębicka, kiełbasa krakowska parzona lub suszona);
wędliny podrobowe - otrzymane z solonych lub peklowanych podrobów mięsa i
tłuszczu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych lub formach, z dodatkiem lub bez
krwi spożywczej, z przyprawami, parzone lub pieczone. Należą do nich: wątrobianki,
pasztetowe, kiszki;
produkty blokowe - przetwory mięsne wyprodukowane z mięsa o zachowanej strukturze tkankowej lub rozdrobnionego tłuszczu i podrobów, peklowanych lub solonych
z ewentualnym dodatkiem surowców uzupełniających, przypraw, poddane obróbce
cieplnej w formach lub osłonkach utrzymujących ich kształt. Dzielimy je na: drobno
rozdrobnione, średnio rozdrobnione, grubo rozdrobnione, podrobowe, rolady.
Podstawowe etapy produkcji wędlin:
1. Ocena jakości surowca. 2. Peklowanie. 3. Dobór wsadu surowcowego. 4. Mycie i
suszenie surowców. 5. Ociekanie. 6. Wstępna obróbka termiczna. 7. Rozdrabnianie.
8. Kutrowanie. 9. Masowanie. 10. Mieszanie. 11. Formowanie i sznurowanie.
12. Napełnianie osłonek (nadziewanie). 13. Osadzanie. 14. Wędzenie. 15. Parzenie.
16. Pieczenie. 17. Studzenie. 18. Chłodzenie.
Surowce mięsne, tłuszczowe i podrobowe muszą pochodzić z tusz zwierząt poddanych badaniu poubojowemu. Mięso musi odpowiadać odpowiednim dla danego asortymentu wymaganiom. Do produkcji wędlin stosuje się mięso chłodzone lub mrożone. To ostatnie jednak, często w wyniku niewłaściwego rozmrażania, wykazuje gorszą zdolność wchłaniania i wiązania wody i jest mniej trwałe podczas przechowywania. Popularne przyprawy stosowane do produkcji wędlin to: czosnek, cebula lub
susz cebulowy, pieprz naturalny lub zielony, kminek itp.
Podstawowe etapy produkcji kiełbas:

SOLENIE
Jest to najstarszy sposób utrwalania mięsa, polegający na nacieraniu go lub posypywaniu z jednoczesnym nacieraniem, chlorkiem sodu, czyli solą, łącznie z umieszczeniem mięsa w warunkach niskiej temperatury. Sól kuchenna wpływa na zmianę naturalnej barwy mięsa z różowo – czerwonej na szarą, przez co solone mięso wydaje się
mało apetyczne. Poza nadaniem mięsu trwałości przez określony czas, sól nadaje mu
określony smak. Istota solenia mięsa, polega na wymianie osmotyczno – dyfuzyjnej.
Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
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Mięso traci część wody, którą zastępuje sól, staje się sztywniejsze. Jednakże nie udaje się uniknąć sporych strat wartościowych składników (białka rozpuszczalne w wodzie, witaminy i inne), które przechodzą do powstającej solanki. W czasie częściowej
utraty wody przez mięso, wzrasta ciśnienie osmotyczne wewnątrz komórek, hamujące skutecznie rozwój bakterii gnilnych oraz pleśni. Dlatego też, najlepsze efekty
utrudniające ten proces, osiągamy stosując łączenie solenia mięsa z innymi metodami takimi jak, peklowanie, schładzanie, wędzenie, suszenie.

PEKLOWANIE
Polega na działaniu na mięso solą z dodatkiem saletry, nitrytu, cukru i wielofosforanów w roztworze wodnym (solance) lub na sucho (mieszanką peklującą). Peklowanie, poza przedłużaniem trwałości mięsa, wywołanym działaniem soli, nadaje mu
także trwałą (utrzymującą się po obróbce termicznej), różowo – czerwoną barwę, co
jest następstwem interakcji azotynu powstającego z użytej do konserwacji saletry, a
w końcowej fazie – tlenku azotu i barwnika mięsa mioglobiny. Peklowanie przeprowadza się w temperaturze 0-40C, lub nieco wyższej przy używaniu saletry. Do solenia i peklowania nadaje się mięso wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych. Najczęściej jednak pekluje się wieprzowinę i wołowinę, na które ten zabieg wpływa uszlachetniająco, nadając mięsu specyficznego smaku, zapachu i trwałej barwy.

SÓL KUCHENNA – jest prawie czystym chlorkiem sodowym, gdyż zawartość
jego w soli kuchennej nie może być mniejsza od 97,5%. Czysta sól ma barwę białą,
słony smak i pozbawiona jest zapachu. Sól nie rozpuszcza się w tłuszczach, a rozpuszczalność jej w wodzie nie zmienia się zbytnio ze zmianą temperatury: w temp.
00C nasycony roztwór zawiera 26,2% soli, a w temperaturze 1000C – ok. 28,9% soli.
Używamy dwóch rodzajów soli:
a. soli warzonej zwanej warzonką – otrzymywanej przez odparowanie wody z roztworów solnych; bardzo czystej, puszystej i odznaczającej się dużą i łatwą rozpuszczalnością,
b. soli kamiennej – występującej w formie trwałych i ścisłych kryształków; trudniej
rozpuszczającej się, używanej najczęściej do długotrwałego peklowania suchego.

SALETRA - w tej grupie, wyróżniamy dwa związki chemiczne: azotan sodowy –
saletra sodowa i azotan potasowy – saletra potasowa. Azotan sodowy jest to substancja bezbarwna, krystaliczna o smaku słonawym, lekko cierpkim, rozpuszczalna w
wodzie (rozpuszczalność wzrasta wraz ze wzrostem temperatury wody), posiadająca
własności korodujące w stosunku do metali. Azotan potasowy – to związek chemiczny bezbarwny, krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, o smaku słonawo – gorzkim, o higroskopijności i działaniu korodującym na metale, znacznie mniejszymi od
saletry sodowej.

PEKLOSÓL - do peklowania mięsa najczęściej stosuje się gotową mieszaninę soli
kuchennej i nitrytu. Mieszaniny dodaje się w ilości około 2%.
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MASOWANIE
Masowanie mięsa nabrało w ostatnich latach szczególnego znaczenia, ponieważ mięso staje się surowcem przetwórczym i konsumpcyjnym w bardzo krótkim czasie od
uboju. Jest to okres początkowy lub pełny stanu rigor mortis. Tkanka mięśniowa na
tym etapie poubojowym ma obniżone właściwości technologiczne i konsumpcyjne Jest
ona twarda, sprężysta, charakteryzuje się niską wodochłonnością i dużymi wyciekami
tzw. soków podczas obróbki cieplnej. W celu korzystnej zmiany właściwości mięsa
stosuje się wiele zabiegów technologicznych, z których na szczególną uwagę
zasługuje właśnie masowanie (uplastycznianie) mięsa polegające na ciągłym lub
okresowym działaniu na tkankę mięśniową zmiennych mechanicznych sił zewnętrznych wywołujących zmienne stany naprężeń. W surowcu znajdującym się w
urządzeniu do masowania (masownicy lub „tumblerze”) powstają dynamiczne naprężenia zginające, skręcające ściskające i rozciągające. Upraszczając problem można
stwierdzić, że w poszczególnych porcjach mięsa poddawanego masowaniu powstają
strefy nad- i podciśnienia oddziałujące na strukturę tkankową.
Podczas procesu masowania właściwości sprężyste mięsa przenoszą zewnętrzne obciążenia działające na tkankę do wewnętrznych jej struktur. Po upływie zadanego
czasu działania naprężeń na tkankę mięśniową zmienia ona swoje właściwości sprężysto-lepkie na sprężysto-plastyczne, a w dalszej kolejności na plastyczne. Wzrasta jej
wodochłonność, rozpuszczalność białek, a zmniejszeniu ulegają wycieki cieplne podczas obróbki termicznej, znacznie wzrastają oceny sensoryczne wyrobów. Następuje to w wyniku zachodzących przemian w białkowej substancji mięsa, głównie we
frakcji miofibrylarnej białek. Wśród autorów publikacji naukowych badających zmiany właściwości mięsa pod wpływem masowania istnieje zgodność poglądów, że przyspiesza ono rozpad naturalnej budowy białek w tkance mięśniowej i w ten sposób
zmieniają się jego właściwości. Definiowane jest to jako nadawanie mięsu tzw.
mechanicznej kruchości (ang. mechanical tender „masceration"): Zakres zachodzących przemian biofizyko-chemicznych w białkach i ich strukturze zależy od czasu masowania, wartości jednostkowej obciążeń i początkowych właściwości fizykochemicznych surowca. Mechaniczne obciążenia tkanki podczas masowania realizowane
są w taki sposób, ażeby nastąpiło rozwinięcie struktur białkowych, które będą
zdolne do przyjęcia i zatrzymania wody i innych składników dodawanych podczas
peklowania. Zakres mechanicznego otwarcia struktur białkowych mięsa ograniczony rodzajem surowca, składem tkankowym i wyjściowymi właściwościami fizycznymi, jest bardzo trudnym problemem technologicznym. Jest on jednakże istotnym
kryterium optymalizacji procesu i jakości wyrobów.

MIESZANIE
Celem mieszania jest równomierne rozmieszczenie wszystkich składników w masie
kiełbasy oraz odpowiedniego ich związania. W przypadku kiełbas gruboziarnistych
najpierw mieszamy mięso chude niekutrowane, do otrzymania odpowiedniej kleistości, następnie dodajemy farsz kutrowany i inne składniki.
Osłonki naturalne konserwujemy solą kuchenną i opłukujemy. Osłonki przecinamy
w miejscach uszkodzeń, następnie tniemy na odpowiednie odcinki i jeden koniec
związujemy przędzą lub, w przypadku grubych osłonek, spinamy drewnianą szpilką.
Osłonki sztuczne (białkowe, pergaminowe, celofanowe) najpierw sprawdzamy, później tniemy i zawiązujemy jeden koniec. Osłonki białkowe moczymy w wodzie przez
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10 minut, pozostałe opłukujemy ciepłą wodą bezpośrednio przed napełnieniem Napełniania osłonek masą mięsną dokonujemy za pomocą nadziewarek. Masę mięsną
zgniata się w bryły (odpowietrzenie) i wrzuca do cylindra nadziewarki, w której masę dodatkowo zgniatamy. Z osłonek usuwa się nadmiar wody, przeciągając je między
palcami. Stopień napełnienia osłonek masą mięsną zależy od produkowanego asortymentu i wytrzymałości osłonki: bardzo ścisłe, ścisłe, dość ścisłe i dość luźne (np.
przy produkcji kiełbas trwałych osłonki wypełnia się ściśle, aż do granic wytrzymałości osłonek). Końce zawiązujemy przędzą lub spinamy drewnianymi szpilkami.
Kiełbasy o większej masie, np. mortadela, sznurujemy przędzą wzdłuż i w poprzek,
co zabezpiecza przed oderwaniem się z pętelki i pęknięciem osłonki podczas obróbki
cieplnej. Osłonki nakłuwamy. Osadzanie, osuszanie powierzchni i dojrzewanie kiełbas odbywa się podczas przetrzymywania przed procesem wędzenia. Podczas osadzania następuje dalsze peklowanie masy mięsnej, także osuszanie powierzchni wędlin. Zawieszone kiełbasy nie mogą stykać się ze sobą, ponieważ w późniejszym
procesie wędzenia powstają tzw. styki wędzarnicze, czyli miejsca, do których nie
dotarł dym. Czas osadzania zależy od danego asortymentu.

WĘDZENIE KIEŁBAS
Wędzenie będące jedną z najstarszych metod utrwalania żywności jest specyficznym
rodzajem obróbki fizycznej i cieplnej prowadzonej w dymie wędzarniczym mającym
za zadanie (oprócz cech nadawanych przez zwykłą obróbkę cieplną) nadanie mięsu i
jego przetworom specyficznego smaku i aromatu. Na końcowy efekt procesu wędzenia wpływ mają czynniki uzależnione od:
• rodzaju drewna;
• budowy wędzarni;
• swoistych cech wędzonego produktu.
Skład dymu wędzarniczego zależy od różnych czynników. Sam proces spalania regulowany jest wilgotnością drewna i dostępem tlenu oraz temperaturą żarzenia bądź
spalania drewna. Obecnie znanych jest wiele możliwości wywołania pirolizy drewna,
niezbędnej dla procesu wędzenia. W zależności od metody jej wytwarzania otrzymuje się dym o różnych właściwościach i tym samym różnej przydatności technologicznej. Stosując odpowiednie drewna można uzyskać następujące walory smakowe i
zapachowe wyrobów:
Jabłoń - bardzo łagodny dym z subtelnym owocowym posmakiem lekko słodki,
można stosować do wędzenia drobiu, barwi skórkę drobiu na kolor ciemno brązowy;
Wiśnia - podobne walory smakowe dymu do dymu jabłoni ale jest lekko gorzki,
można stosować do wędzenia drobiu, barwi skórkę na kolor ciemno brązowy;
Klon cukrowy - dym nadaje wędzonkom łagodny i lekko słodki smak, oraz złocistożółty kolor, stosowany do wędzenia ryb i wołowiny;
Jesion - szybko się pali i opieka potrawy, ostry z lekkim wyróżniającym go smakiem, nadaje wędzonkom złocistożółtą barwę, świetny do dziczyzny,
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Winorośl - dostarcza dużo dymu, każdy gatunek innego, wszystkie rodzaje posiadają
jednak generalnie bogaty i głęboki smak owocowy, polecana szczególnie do wędzenia ryb i drobiu;
Akacja - uzyskujemy cytrynowy kolor wędzenia, szczególnie polecana do wędzenia
drobiu oraz wieprzowiny;
Bez - dym bardzo lekki, łagodny, subtelny z odrobina zapachu (smaku) kwiatowego,
polecany do wędzenia owoców morza i baraniny;
Dąb czerwony - jedno z najszybciej palącego się drewna, wyczuwalny smak miodu,
oraz posmak ziemisty z odrobiną goryczki, daje barwę brązową.
Dąb biały - jest nieco łagodniejszy, nadaje potrawom zabarwienie ciemnożółte, polecany do wędzenia wołowiny, ryb i drobiu;
Buk - nadaje potrawom wędzonym zabarwienie złocistożółte, zalecany szczególnie
do wędzenia wieprzowiny oraz ryb;
Grusza - paląc drewnem gruszy, uzyskamy w czasie wędzenia barwę czerwonego
wina, zalecana przede wszystkim do wędzenia drobiu;
Olcha - najlepsze drewno do wędzenia, najczęściej stosowane, uzyskuje się ładny,
ciemnożółty kolor potraw, przechodzący w brąz, polecany do wędzenia wszystkich
mięs i ryb;
Orzech - uzyskujemy ciemnożółte zabarwienie mięs, oraz specyficzny aromat potraw, do wędzenia drobiu i ryb;
Zioła i przyprawy - podczas wędzenia, szczególnie w końcowej jego fazie, można
dodać startego czosnku, papryki, cebuli, pieprzu, tymianku bezpośrednio do paleniska, co spowoduje powstanie dużej ilości aromatycznego dymu i nada potrawom
wspaniałego smaku.
Stosowanie zasady używania do wędzenia drewna z drzew liściastych, ma w Polsce
kilkuwieczną tradycję. Obecnie, w związku z rozwojem techniki wędzarniczej,
oprócz drewna w kawałkach, stosuje się jego pochodne – zrębki wędzarnicze (grube
wióry) oraz trociny. Do wędzenia wykorzystuje się najczęściej drewno takie jak:
buk, olcha, klon, jawor, brzoza (okorowana) oraz drewno drzew owocowych. W celu
nadania produktom specyficznego smaku i aromatu dodaje się podczas wędzenia
jałowca w formie jagód, chrustu czy drewna. Nie stosuje się natomiast drewna z
drzew iglastych z uwagi na zawartość w nim dużych ilości związków żywicznych,
które wpływają na gorzkawy smak wędzonek, ich nieprzyjemny zapach oraz dużych
ilości sadzy powstających podczas procesu palenia.
Ze względu na równoległe zachodzenie zjawisk cieplnych w mięsie oraz oddziaływania składników dymu wędzarniczego proces ten jest trudny do poprawnej realizacji. Kiełbasy trwałe, półtrwałe, surowe wędzone, półtrwałe parzone i pieczone
wędzimy na zimno. Strata masy wędlin podczas zimnego wędzenia, w temp. poniżej
22°C, wynosi 5-20%. Niektóre kiełbasy półtrwałe wędzimy na ciepło w temperaturze
22-40°C. Strata masy podczas takiego wędzenia wynosi 2-10%. Tzw. wędzenie gorące odbywa się w 3 fazach: obsuszanie powierzchni dymem lub gorącym powietrzem, o temperaturze 50-60°C w czasie 10-40 minut, właściwe wędzenie (w dymie
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gęstym) w temperaturze 45-55°C przez 30-100 minut oraz wędzenie w dymie rzadkim, 60-90°C, przez 10-20 minut. Ususzka w czasie wędzenia gorącego wynosi 512% masy początkowej. Wędzeniu gorącemu poddaje się kiełbasy nietrwałe parzone,
także trwałe i półtrwałe parzone i powtórnie wędzone.

OBRÓBKA CIEPLNA
Obróbka cieplna jest jednym z końcowych zabiegów technologicznego procesu przerobu mięsa, mająca decydujący wpływ na uzyskanie najlepszych cech organoleptycznych, trwałości mikrobiologicznej i wydajności ogólnej wyrobu. Podczas ogrzewania
mięsa, białka tkanek ulegając denaturacji objawiającej się m.in. utratą zdolności wiązania wody, nabierają strawności, czyli innymi słowy stają się przyswajalne dla
człowieka. Z tych to powodów niewłaściwie prowadzona obróbka termiczna nawet
najlepiej przygotowany półprodukt może zamienić w suchy i włóknisty produkt bez
żadnych walorów konsumpcyjnych. Obróbka cieplna polega na parzeniu kiełbas w gorącej wodzie, parze wodnej lub gorącym powietrzu. Stosując temperaturę parzenia 7275°C uzyskujemy wewnątrz batonu 68-70°C, powoduje to całkowitą denaturację
białek i inaktywację mikroflory patogennej.

STUDZENIE KIEŁBAS
Większość kiełbas studzimy pod prysznicem lub w zbiornikach z wodą przez 5–
15 minut w temperaturze 15°C, a następnie powietrzem, 2-10 godzin, w temperaturze 8-12°C.

PODSUSZANIE I SUSZENIE KIEŁBAS
Przeprowadza się w pomieszczeniach o temperaturze 10-18°C, wilgotności względnej około 85% i o dobrej wymianie powietrza. Wiszące kiełbasy poddaje się oględzinom. Dla uniknięcia opleśnienia kiełbas w czasie suszenia dobre wyniki daje okresowe wprowadzanie do suszarni niewielkich ilości zimnego dymu (np. odlotowego
z wędzarni). Czas suszenia, zależnie od asortymentu, wynosi od kilku godzin do
kilkunastu dni. Kiełbasy trwałe i półtrwałe parzone poddaje się po ostudzeniu powtórnemu wędzeniu zimnym dymem (do 22°C) przez kilka godzin. Czynność ta
powoduje podsuszenie, dokładne uwędzenie i poprawia wygląd. Czynności wykańczające polegają na usuwaniu ewentualnych zanieczyszczeń, odcinaniu końców
osłonek, zakańczaniu gładkim cięciem złamanych batonów.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE stanowią ostatnie etapy produkcji przed
dystrybucją wyrobów. Metody ich realizacji warunkują niejednokrotnie niepowodzenie lub powodzenie wyrobu na rynku. Jakość i sposób pakowania, rodzaj
opakowania, tak jednostkowego, jak i zbiorczego, wielkość porcji mają decydujący
wpływ na postrzeganie towaru przez konsumenta. Chcąc zachować pożądaną jakość
wyrobów konfekcjonowanych należy bezwzględnie przestrzegać wymogu stosowania
barierowych dla tlenu atmosferycznego folii opakowaniowych, sprawnych zgrzewarek i
komór próżniowych oraz higieny pracowników (kompletne, czyste ubrania ochronne,
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maski na twarzy, czepki, rękawiczki jednorazowe), co przy zachowaniu temperatury
składowania nieco powyżej temperatury krioskopowej (zamrażania), zminimalizowaniu dostępu światła, zachowaniu higieny pomieszczeń oraz pojemników i co najważniejsze - zapewnieniu wysokiej jakości wyrobów - gwarantuje sukces na rynku.
Niewłaściwa temperatura przechowywania lub zbyt wysoka wilgotność może spowodować zmianę barwy wyrobu, a także przebarwienia, zbyt swobodny dostęp powietrza i
światła powoduje jełczenie tłuszczów.

Przykładowe receptury popularnych wyrobów mięsnych
SZYNKA WIEPRZOWA PARZONA
 Surowiec: szynka bez golonki i bez kości miednicy.
 Przyprawy: peklosól – 2,0-2,3% w stosunku do masy szynki.
 Materiały pomocnicze:
 Szpagat nr 8 lub siatki.
 Postać surowca po obróbce:
 Szynka z wyjętą kością.
 Postać gotowego produktu:
 Szynka sznurowana w kształcie nieforemnego stożka ściętego. Dopuszczalna
warstwa tłuszczu zewnętrznego do 2 cm.
Skrót procesu produkcji:
1. Peklowanie i ociekanie
Szynki nastrzykuje się domięśniowo dając 6-7% solanki w stosunku do ciężaru mięsa, zawierającej wyliczoną ilość peklosoli. Peklosól rozpuścić w ilości nastrzykiwanej solanki. Oczywiście przygotowanie solanki, ilość nastrzyku jest sprawą indywidualną. Końcowy produkt ma spełnić nasze oczekiwania. Można stosować solankę
zalewowo, ale wówczas należy poeksperymentować nad ilością peklosoli w produkcie. Czas peklowania w solance szynek nastrzykniętych 8-12 dni w temperaturze 46°C. Należy sprawdzić zapach i upeklowanie. Wskazane jest przekładanie kilkukrotne mięsa w czasie peklowania. Po wyjęciu z solanki sprawdzamy zapach i upeklowanie (ładny, jednolity kolor, smak w całej objętości mięsa). Następnie szynki rozkładamy na ażurowym podłożu na ok. 24 godz. celem ocieknięcia.
2. Wykrawanie i sznurowanie szynek
Jeśli szynki peklowaliśmy z kością, usuwamy ją łącznie z grubszą tkanką łączną,
ścięgnami i złogami tłuszczu śródmięśniowego grubszymi niż 15 mm.
Szynki zwijamy i sznurujemy dwa razy wzdłuż i co 4-5 cm w poprzek robiąc pętelkę
do zawieszenia. Krawędzie należy wyrównać.
3. Wędzenie
Ciepłym dymem o temp. 30-40°C przez 3-4 godz. do jasnożółtej barwy skóry - może
być lekko brązowa.
Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
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4. Gotowanie szynek
Szynki wkładamy do naczynia z wrzącą wodą (tak aby cała była w niej zanurzona) i
gotujemy w temperaturze wrzenia ok. 10 min, a następnie obniżamy temperaturę do
80-82°C i utrzymujemy ją do ugotowania szynek i osiągnięcia 68-70°C wewnątrz
szynki. Czas gotowania wynosi ok. 50 min. na 1 kg szynki. Do czasu gotowania wlicza się czas gotowania w temp. wrzenia.
5. Studzenie i wykańczanie
Szynki studzi się rozłożone na półkach, tak aby nie stykały się ze sobą do temperatury poniżej 12oC wewnątrz szynki. Po ostudzeniu szynki oczyszcza się z wytopionego
tłuszczu i galarety, krawędzie wyrównuje się i zdejmuje lub nie sznurowanie.

KIEŁBASA POLSKA WĘDZONA – KIEŁBASA PÓŁTRWAŁA, SUROWA ,
WĘDZONA
 Surowiec:
 Wieprzowina kl. I - 40%
 Wieprzowina kl. II – 60%
 Przyprawy: peklosól – 2,0-2,3%; majeranek - 0,05%; pieprz naturalny - 0,15%;
czosnek – 0,05%.
 Materiały pomocnicze: Kiełbaśnice o średnicy 32-36 mm.
 Postać surowca po obróbce:
 Wieprzowina kl. I i wieprzowina kl. II rozdrobnione przez siatkę o średnicy
oczek 13 mm.
 Postać gotowego produktu:
 Kiełbasa odkręcana w odcinki długości 30-35 cm, podzielona na parki.
 Wydajność gotowego produktu: 82-85%.
Skrót procesu produkcji:
1. Peklowanie
Peklowanie mięsa na kiełbasę polega na wymieszaniu mięsa z peklosolą i pozostawieniu na czas 24-48 godzin.
2. Rozdrabnianie: przez siatkę 13 mm na wilku (maszynka do mięsa)
3. Mieszanie
Wieprzowinę kl. I i wieprzowinę kl. II miesza się razem, aż masa nabierze kleistości,
podczas mieszania dodaje się przyprawy oraz 2-3% wody.
4. Napełnianie i odkręcanie jelit
Wymieszaną masą napełnia się ściśle jelita odkręcając kiełbasę w odcinki i pozostawiając ją w zwojach. Wskazane jest, by ilość uformowanych w jednym zwoju kiełbas była parzysta, gdyż będą później dzielone na parki.
5. Osadzanie
Przetrzymywanie przez 1-2 dni w temp. 2-6oC i wilgotności 85-90%.
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6. Wędzenie
Zimnym dymem przy słabym ruchu powietrza przez 1-1,5 dnia do barwy żółtobrązowej. W czasie wędzenia należy przekładać kije z kiełbaskami w wędzarni.
7. Studzenie i dosuszanie
W pomieszczeniu o temp. 10-12°C i wilgotności 75-80%, aż kiełbasy osiągną zamierzoną wydajność, po czym kiełbaski dzieli się na parki.

KISZKA PASZTETOWA
 Surowiec: wieprzowina kl. I – 15%; wieprzowina kl.II - 25%; wątroba wieprzowa
– 25%; tłuszcz drobny - 40%; słonina - 5%.
 Przyprawy: sól -2%; cebula – 2,5%; majeranek – 0,02%; pieprz naturalny – 0,08%.
 Materiały pomocnicze: jelita grube, lub osłonki sztuczne, przędza.
 Postać surowca po obróbce: Wątroba parzona oraz wieprzowina, i tłuszcz drobny
surowe rozdrobnione na siatce o średnicy oczek 2 mm, co najmniej 2 razy. Słonina
krojona w kostkę o krawędzi 5-6 mm i parzona.
 Postać gotowego produktu: Kiszki w jelitach naturalnych długości 35-50 cm,
średnica przekroju 4-8 cm; w jelitach sztucznych długość 40-45 cm. Końce kiszki
związane przędzą, w grubszym końcu pętelka do zawieszenia długości 10-12 cm.
Skrót procesu produkcji:
1. Moczenie i parzenie
Wątrobę moczy się przez ok. 1 godz., po czym żyłuje, rozcina na płaty i zalewa wodą o temp. 90°C. Parzenie trwa 8-10 min. przy stałym mieszaniu. Słoninę pokrojoną
w kostkę parzy się tak samo przez ok. 5 min. Po sparzeniu wątrobę i słoninę studzi
się w zimnej wodzie ok. 5 min. i rozkłada do ocieknięcia.
2. Rozdrabnianie
Wątrobę oraz wieprzowinę i tłuszcz drobny rozdrabnia się na wilku przez siatkę 2
mm. Słoninę kroi się w kostkę o krawędzi 5-6 mm.
3. Kutrowanie
Wątrobę przepuszczamy przez maszynkę z sitkiem o średnicy 2 mm - co najmniej 2
razy, do osiągnięcia mazistej masy, po czym dodaje się sól i przyprawy, następnie
wieprzowinę kl. I i II, a na koniec tłuszcz drobny i jeszcze raz przepuszczamy
wszystko przez sitko 2 mm, po czym dokładnie mieszamy.
4. Mieszanie
Do tak przygotowanej masy dodaje się pokrojoną w kostkę słoninę i miesza do równomiernego rozmieszczenia kostek słoniny w masie mięsnej.
5. Napełnianie i wiązanie jelit
Wymieszaną masą napełnia się dość luźno jelita. Końce wiąże się przędzą pozostawiając pętelkę do zawieszenia.
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6. Gotowanie kiszek
Kiszki wrzuca się do wrzącej wody i gotuje w temp. 80-85°C przez 50-90 min. do
osiągnięcia wewnątrz kiszki temp. 68-70°C.
7. Studzenie
Kiszki studzi się w bieżącej zimnej wodzie przez ok. 10 min. po czym rozwiesza
i studzi do temp. poniżej 6°C.

SMALEC
Produkcja smalcu jest jedną z najprostszych technologii w przetwórstwie mięsa. Do
produkcji wykorzystuje się następujące surowce: słoninę, pachwinę, sadło, boczek i
tłuszcz drobny. Wszystkie surowce poddaje się rozdrobnieniu na wilku przez siatkę
3 mm (może być zróżnicowana średnica oczek siatki do poszczególnych surowców).
Następnie całość wymieszanych surowców ogrzewa się w temperaturze bliskiej
100°C. Po oddzieleniu skwarek otrzymujemy czysty smalec lub mieszamy smalec ze
skwarkami i przyprawami - otrzymujemy smalec o określonym aromacie smakowozapachowym. Produkt zawiera około 90% tłuszczu, około 2% wody oraz około 4-8%
przypraw. Dodane przyprawy takie jak majeranek, czosnek pieprz, podsmażona cebula, skwarki nadają doskonały smak.
Metody konserwowania mięsa i jego produktów za pomocą niskich temperatur
należą do najbardziej tradycyjnych i najczęściej stosowanych. Ponieważ produkt nie
traci walorów odżywczych jak również zachowuje wszystkie cechy organoleptyczne.
Chłodzenie - celem chłodzenia jest obniżenie temperatury w jego najgrubszych warstwach do poziomu 4-7°C, ale znajdującego się powyżej punktu zamrożenia soku
mięsnego. Zwalniają się wówczas reakcje chemiczne i zachowują lub zwalniają procesy życiowe drobnoustrojów.
Podział mięsa ze względu na wychłodzenie:
-

mięso ciepłe – temperatura powyżej 18°C

-

mięso studzone – temperatura 8°C - 16°C

-

mięso schłodzone – temperatura - 7°C

-

mięso chłodzone – 0°C do -3°C (nie można zamrozić).

Niskie temperatury chłodzenia nie powodują zmian w strukturze mięsa, ale należy
przestrzegać zasad prawidłowego załadowania pomieszczeń chłodniczych. Obniżenie temperatury od 0°C do -3ºC hamuje przemiany enzymatyczne i ma ona wpływ na
hamowanie rozwoju drobnoustrojów.
Mrożenie - pozwala na zachowanie największej ilości składników odżywczych:
witamin, składników mineralnych, białek i tłuszczy. Jest metodą utrwalania żywności, w której doprowadza się produkt do temperatury -18°C. Mrożone jest przede
wszystkim mięso. Czas zamrażania zależy od temperatury, wielkości porcji mięsa
i zawartości tłuszczu. Proces ten powinien być przeprowadzony jak najszybciej, aby
mogły powstać w mięsie maleńkie kryształki lodu, nie naruszające struktury tkanek
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i aby nie obniżała się zdolność wiązania przez tkankę mięsną rozmrożonego soku
mięsnego. W całej masie mięsa temperaturę doprowadza się do -6°C. W mięsie przeznaczonym do dłuższego przechowywania temperatura powinna wynosić od -12 do 18°C. Takie temperatury powinny być utrzymywane przez cały czas przechowywania. Mięso przeznaczone do zamrożenia powinno być uformowane w duże bloki,
ażeby ograniczyć straty masy w wyniku utraty wody. Mięso zamrożone zachowuje
pełną wartość odżywczą. Można ją obniżyć wskutek niewłaściwego rozmrażania.
Aby do tego nie dopuścić, upłynniony sok mięsny powinien być w całości wchłonięty przez tkanki mięsa. Zachodzi to przy powolnym rozmrożeniu mięsa, gdyż wtedy
sok zdąży przeniknąć do komórek i nie wypływa na zewnątrz. W zakładzie mięso
powinno się rozmrażać w półtuszach, ćwierćtuszach lub w większych kawałkach w
chłodni w temperaturze 0-4°C przez 2-3 dni.

Zmiany zachodzące w mięsie podczas utrwalania
Zmiany zachodzące w mięsie podczas chłodzenia, zamrażania możemy podzielić ze
względu na ich charakter na: fizyczne, chemiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne.
Węglowodany - w czasie zamarzania przechodzą w cukry proste. Jest to zjawisko
pozytywne, ponieważ cukry proste są łatwiej przyswajalne przez organizm i nie
zmieniają przy tym smaku potrawy.
Białka - w czasie zamrażania ulegają pewnej denaturacji, nie wpływa to jednak na
wartość produktu.
Tłuszcze - które w temperaturze pokojowej, a nawet w domowych chłodziarkach,
szybko jełczeją, zamrożone i przechowywane w temperaturze poniżej -18°C wolniej
zmieniają swoje właściwości, ale w dalszym ciągu ulegają utlenianiu.
Składniki mineralne - w czasie zamrażania i przechowywania produktów w chłodniach nie tracą swych wartości, jednak ponieważ są one rozpuszczalne w wodzie,
więc w czasie przygotowania do zamrożenia (mycia, chłodzenia za pomocą wody)
następują ubytki składników mineralnych. Największe straty wartości składników
mineralnych następują jednak w skutek nieprawidłowego rozmrażania (wyciekania
soków komórkowych).
Zmiany fizyczne – polegają na zmianie konsystencji, smaku, zapachu, barwy i ubytków masy mięsa:
-

konsystencja – zmienia się w związku z przebiegającymi wraz z chłodzeniem
procesami stężenia pośmiertnego i dojrzewania.

-

barwa – zmienia się pod wpływem wchłanianiem dużych ilości tlenu z powietrza
przez tkankę mięśniową.

-

ubytki masy mięsa – następują z powodu wyparowania wody z mięsa. Ilość wyparowanej z mięsa wody zależy od stosunku jego powierzchni do masy, składu
chemicznego, stopnia wilgotności, czasu chłodzenia i temperatury środowiska, w
którym mięso jest ochładzane, oraz od szybkości przepływu powietrza.
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Zmiany chemiczne i biochemiczne
Zmiany chemiczne polegają na utlenianiu, dotyczy to przede wszystkim tłuszczu,
natomiast zmiany biochemiczne- polegają głównie na autolizie białek, hydrolizie i
utlenianiu tłuszczów. Okres przemian autolitycznych w mięsie nazwano dojrzewaniem. Dopiero po kilku lub kilkunastu dobach przechowywania w chłodni mięso
zmienia konsystencję, smak i zapach. Określa się wtedy, że mięso dojrzało. Przemiany, które nastąpiły w mięsie w tym okresie można scharakteryzować następująco:
- stężenie pośmiertne - w pierwszych godzinach po uboju, podczas chłodzenia,
następuje skrócenie włókien mięśniowych powodując stwardnienie mięśni.;
- glikoliza - ustanie krążenia krwi, a zatem brak tlenu powoduje, że glikogen będący w mięśniach przemienia się pod wpływem enzymów w kwas pirogronowy.
Kwas pirogronowy w warunkach beztlenowych ulega redukcji do kwasu mlekowego;
- kruszenie mięsa - wzrost kruchości mięsa przypisuje się wielu czynnikom między innymi spadkiem kwasowości.
Zmiany mikrobiologiczne jakie następują w czasie chłodzenia mięsa, są wynikiem
trwającego (pomimo niskiej temperatury) rozwoju drobnoustrojów. Zmiany te zależą
od stopnia pierwotnego zakażenia mięsa oraz warunków ochładzania i magazynowania. Im wyższa jest temperatura pomieszczeń w procesie chłodzenia i większa wilgotność mięsa, tym niebezpieczeństwo rozwoju bakterii jest większe.
Zapobieganie zmianom w surowcu i produktach podczas jego utrwalania i przechowywania
Niewłaściwe warunki przechowywania są przyczyną psucia się żywności. Mogą to
być procesy fizykochemiczne, które przebiegają bez udziału drobnoustrojów, spowodowane np. działaniem światła, powietrza, metali i temperatury. Na przykład
tłuszcze pod wpływem światła słonecznego bardzo szybko jełczeją, a witaminy, takie
jak A i C, zostają zniszczone. Na jakość i trwałość produktów żywnościowych niekorzystnie wpływają również metale a szczególnie, nawet w minimalnych ilościach,
miedź i żelazo.
Większość produktów stanowi dobrą pożywkę dla drobnoustrojów, które w toku
procesów życiowych zużywają i zmieniają żywność. Przyczyną psucia się żywności
jest rozwój takich drobnoustrojów jak: bakterie, drożdże i pleśnie. Rozwojowi ich
sprzyja przede wszystkim nadmierna wilgotność produktu lub otoczenia (powietrza)
oraz temperatura (15-20°C). Pleśnie i drożdże to potoczne nazwy grzybów cudzożywnych (saprofitycznych). Występują w licznych odmianach i odgrywają zasadniczą rolę w rozkładzie. Grzybnia pleśni rozwija się niezwykle szybko. Pleśnie mają
zły wpływ na jakość produktów spożywczych. Wywołują na przykład procesy gnilne, zmieniają ich smak i sprawiają, że świeże mięso nie nadaje się do spożycia.
Rozwój pleśni możemy powstrzymać, zamrażając produkt. Z kolei wysokie temperatury, 60-88°C, powodują wprawdzie obumarcie grzybni, ale nie niszczą ich toksyn.
Bakterie to mikroskopijne jednokomórkowe organizmy, rozmnażające się najczęściej
przez podział komórki. Ponieważ zatrucia pokarmowe znacznie częściej wywołują
bakterie niż drożdże i pleśnie, zapobieganie ich rozwojowi jest najważniejszą zasadą
higieny, o której musimy pamiętać podczas przetwarzania mięsa. Aby nasze działa34
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nia odniosły pożądany skutek, powinniśmy zniszczyć bakterie albo stworzyć warunki
uniemożliwiające ich rozwój. Większość bakterii potrzebuje do życia ciepłego, wilgotnego i bogatego w białko środowiska. Nosicielami wielu bakterii, w tym również
chorobotwórczych, są zwierzęta i człowiek. Jeśli nie stosujemy żadnych środków
zapobiegawczych, na podłożu tak bogatym w białko, jak surowe mięso, a także produkty mięsne bakterie namnażają się błyskawicznie. Czynnikami zapobiegającymi
mnożeniu się bakterii są czas i temperatura. Na przykład, zamrażając mięso w temperaturze -18°C, powstrzymamy proces namnażania się bakterii, nie zniszczymy jednak
tych, które już tam są. W temperaturze 4,4°C lub niższej bakterie będą się przez pewien czas mnożyły wolniej, ale żadna nie ulegnie rozkładowi. Wiele rodzajów bakterii ginie w temperaturze powyżej 71°C, inne zaś wytwarzają przetrwalniki, odporne
na wysuszenie i temperaturę. Wśród nich najgroźniejsza dla człowieka jest Clostridium botulinum. Komórki wegetatywne powstające z zarodników Clostridium botulinum produkują jedną z najsilniejszych toksyn - botulinę, znaną powszechnie jako
jad kiełbasiany. Spożycie skażonego mięsa wywołuje zatrucie pokarmowe (nazywane botulizmem), które może doprowadzić do śmierci.

Podstawowe wady wędlin parzonych (wędzonek) i przyczyny ich
występowania:
- wady surowcowe (mięso),
- wady procesu technologicznego:
Nieprawidłowa konsystencja:
1. Suchość, niespoistość:
-

Surowiec: przetwarzany surowiec o zbyt niskim pH (poniżej 5,8).

-

Dodatki: zbyt niska zawartość soli kuchennej.

-

Technologia produkcji: zbyt mały nastrzyk solanki, za krótki czas peklowania,
peklowanie w zbyt wysokiej temperaturze (możliwość namnażania się drobnoustrojów obniżających pH).
Przechowywanie: zbyt niska wilgotność powietrza.

-

2. Niedostateczne związanie plastrów:
Surowiec: przetwarzany surowiec o zbyt niskim pH (poniżej 5,8); surowiec
niestarannie wykrojony: duże złogi tłuszczu i tkanki łącznej w miejscach kontaktu kawałków mięsa; powierzchnia zbyt gładka.
- Dodatki: zbyt niska zawartość soli kuchennej.
- Technologia produkcji: zbyt mały nastrzyk solanki, za krótki czas peklowania,
zbyt wysoka temperatura podczas peklowania.
3. W pustych miejscach składniki przypominające kiełbasę parzoną lub farsz:
-

-

Technologia produkcji: w przypadku masowania - przemasowanie, masowanie
„bez próżni” co umożliwia spienienie.

4. Silna wilgotność:
-

Surowiec: przetwarzany surowiec o zbyt niskim pH (niedostateczna zdolność
wiązania wody).
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Dodatki: zbyt niska zawartość soli kuchennej.
Technologia produkcji: zbyt duży nastrzyk solanki, za krótki czas masowania,
masowanie w zbyt wysokiej temperaturze.
- Wędzenie/parzenie: niedostateczna obróbka termiczna.
- Przechowywanie: zbyt wysoka temperatura przechowywania.
5. Puste miejsca:
-

-

-

-

Surowiec: przetwarzanie surowca silnie zanieczyszczonego mikrobiologicznie
(drobnoustroje wytwarzające gaz).
Dodatki: duże dawkowanie cukrów (w powiązaniu z surowcem silnie zanieczyszczonym mikrobiologicznie lub masowaniem w zbyt wysokiej temperaturze i niedostatecznym ogrzaniem powoduje wydzielanie gazów i powstawanie
porów).
Technologia produkcji: zbyt duże ciśnienie podczas nastrzyku (należy nastrzykiwać wielofazowo przy ciśnieniu do 0,2 MPa); zbyt szybkie masowanie
„bez próżni”; brak odpowietrzenia po masowaniu i przed parzeniem.
Wędzenie/parzenie: zbyt niska temperatura parzenia lub w środku produktu
powiązana z dużym dodatkiem cukru; dzięki wysokiemu pH i aktywności wody przy jednocześnie niskiej temperaturze w środku produktu drobnoustroje
wytwarzające gaz nie ulegają zniszczeniu.

6. "Spienione miejsca" wewnątrz wyrobu:
-

Technologia produkcji: zbyt szybkie masowanie ”bez próżni”; przemasowanie.

7. Zbyt niska wydajność lub zbyt duża ilość wycieku termicznego:
-

-

Surowiec: przetwarzanie mięsa PSE1 (z j.ang.: pale, soft, exudative – mięso
blade, miękkie, wodniste); przetwarzanie surowca o zbyt niskim pH; przetwarzanie mięsa silnie zanieczyszczonego mikrobiologicznie; niedostateczna higiena podczas uboju, wykrawania i przetwarzania.
Dodatki: zbyt niska zawartość soli kuchennej.
Technologia produkcji: za krótki czas masowania; masowanie w zbyt wysokiej
temperaturze, a zatem namnażanie drobnoustrojów obniżających pH, co ujemnie wpływa na zdolność wiązania wody; niedostateczna higiena podczas obróbki.

Nieprawidłowe przereagowanie barwników i mała stabilność barwy:
1. Nierównomierna barwa mięsa:
- Surowiec: przetwarzanie mięsa DFD2 (z j. ang.: dark, firm, dry – mięso ciemne, twarde, suche); przetwarzanie mięsa ze zwierząt zmęczonych, chorych.

1

2

Mięso PSE – mięso z wadą PSE charakteryzuje jasna, blada barwa, miękka konsystencja i
obniżona wodochłonność, objawiająca się wilgotną powierzchnią przekroju mięsa, a w
związku z tym dużym wyciekiem wody.
Mięso DFD – mięso z wadą DFD charakteryzuje się ciemną barwą, twardą konsystencją,
dużą wodochłonnością i suchą powierzchnią przekroju.
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-

-

-

Dodatki: użycie starej peklosoli; dodanie do solanki środków pomocniczych
zawierających kwas askorbinowy, a więc uwolnienie tlenku azotu; zbyt mało
azotynu w solance.
Technologia produkcji: nastrzyk nieświeżą solanką; nierównomierne rozprowadzenie solanki, nastrzyk nierównomierny; zatkanie igieł nastrzykiwarki;
brak czasu na przereagowanie składników.
Wędzenie/parzenie: zbyt łagodna obróbka cieplna.

2. Blada (jasna) barwa na przekroju:
-

Surowiec: przetwarzanie mięsa PSE; przetwarzanie mięsa o zbyt niskim pH.
Dodatki: użycie starej peklosoli; dodanie do solanki środków pomocniczych
zawierających kwas askorbinowy.
Technologia produkcji: nastrzyk nieświeżą solanką; zbyt niska zawartość soli
lub peklosoli w solance; za mały nastrzyk; zbyt krótki okres peklowania.
Wędzenie/parzenie: zbyt łagodna obróbka cieplna.

3. Pozielenienie, zielona barwa na przekroju, zielone miejsca wewnątrz produktu:
-

-

-

-

Surowiec: przetwarzanie surowca silnie zanieczyszczonego mikrobiologicznie,
niehigieniczny ubój lub niedostateczna higiena podczas rozbioru, wykrawania
i przechowywania mięsa; silne zanieczyszczenie drobnoustrojami wywołującymi rozkład barwników lub wywołującymi pozielenienie.
Dodatki: zbyt niska zawartość soli.
Technologia produkcji: masowanie w zbyt wysokiej temperaturze (drobnoustroje rozkładające barwniki mogą się łatwo namnażać podczas masowania);
masowanie i inny sprzęt niedostatecznie myte i dezynfekowane; nie dezynfekowany i nie myty pozostały sprzęt masarski, zbyt szybkie masowanie bez
próżni, dużo wbitego powietrza, pozielenienie, poszarzenie.
Wędzenie/parzenie: niedostateczna obróbka termiczna, zbyt niska temperatura
wewnątrz produktu, namnażanie się nie zniszczonych drobnoustrojów, prowadzące do pozielenienia.
Przechowywanie: zbyt wysoka temperatura i/lub zbyt wysoka wilgotność powietrza w miejscu przechowywania (magazynowania).

4. Niedostateczne przereagowanie barwników i poszarzenie wyrobu:
-

-

-

Surowiec: przetwarzanie mięsa DFD, wykazującego niską podatność na peklowanie; konieczność użycia askorbinianu w solance nastrzykowej - jest to
zalecane także przy przetwarzaniu mięsa o wysokim pH.
Dodatki: użycie starej peklosoli lub przechowywanej w warunkach wilgotnych; zbyt niskie stężenie azotynu; dodatek do solanki preparatów pomocniczych zawierających kwas askorbinowy lub niedodanie środków wspomagających peklowanie (w przypadku mięsa DFD lub mięsa o wysokim pH).
Technologia produkcji: nastrzyk nieświeżej solanki.
Wędzenie/parzenie: zbyt niska temperatura wewnątrz produktu.
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Przechowywanie: silny wpływ światła; przechowywanie w zbyt ciepłym pomieszczeniu.
5. Szara obwódka:
- Technologia produkcji: zła higiena urządzeń i maszyn stosowanych do produkcji.
- Parzenie/wędzenie: wędzenie zbyt wilgotne; wędzenie zbyt gorącym dymem.
- Przechowywanie: zbyt ciepłe i zbyt wilgotne pomieszczenie; silny wpływ
światła.
6. Czarne plamy na przekroju:
- Surowiec: przetwarzanie surowca silnie zanieczyszczonego mikrobiologicznie;
niedostateczna higiena podczas uboju, rozbioru i wykrawania.
- Dodatki: użycie przypraw nierozpuszczalnych dobrze w solance lub dających
nieklarowny roztwór; gromadzenie się przypraw w jednym miejscu wsadu.
- Technologia produkcji: nastrzyk przy użyciu skorodowanego sprzętu, a zatem
(zwłaszcza w przypadku solanek zawierających askorbinian) powstawanie
czarnych produktów reakcji metalu z askorbinianem w miejscach nastrzyku.
7. Brązowe i inne plamy na powierzchni:
- Osłonki: jeśli wędzonki wkładane są w osłonki, należy przestrzegać zaleceń
producenta osłonek; osłonki nieprawidłowo przechowywane.
- Technologia produkcji: niedostateczna higiena sprzętu; brak folii w przypadku
szynek robionych w szybkowarach.
- Wędzenie/parzenie: wędzenie zbyt wilgotne, dym zawiera zbyt dużo wilgoci,
pocenie się powierzchni wyrobów (szczególnie szynki).
- Przechowywanie: zbyt wysoka wilgotność względna powietrza, wzrost pleśni
na powierzchni.
8. Inne przebarwienia powierzchni: poszarzenie, pozielenienie:
- Technologia produkcji: użycie urządzeń w złym stanie higienicznym.
- Wędzenie/parzenie: niedostateczna obróbka termiczna.
- Przechowywanie: zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach przechowywania;
silny dopływ światła; wysoka temperatura w pomieszczeniach magazynowania.
-

W pracy wykorzystano własne i ogólnie dostępne materiały technologiczne
i tradycyjne receptury, przepisy stosowane powszechnie w przetwórstwie mięsa,
oraz materiały własnych opracowań.
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IV. PROWADZENIE PRODUKCJI I SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO,
WYPRODUKOWANYCH W GOSPODARSTWIE,
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ,
LOKALNEJ I OGRANICZONEJ
Możliwość prowadzenia działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej jest odpowiedzią na oczekiwania małych przedsiębiorców, którzy prowadząc rodzinne zakłady wytwarzają określonego rodzaju, często o specyficznych cechach produkty, na
które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. Tego rodzaju producenci
nie są zwykle zainteresowani wprowadzaniem swoich produktów na rynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Możliwość prowadzenia tego rodzaju zakładów, przy zachowaniu jednocześnie standardów gwarantujących bezpieczeństwo produkowanej żywności, wpisuje się także
w strategię wspierania produkcji żywności na poziomie lokalnym oraz wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorstw o ograniczonej zdolności produkcyjnej, bez konieczności ponoszenia z ich strony znacznych inwestycji, które w rezultacie nie
przyniosłyby wyraźnych korzyści dla zapewnienia higieny w zakładzie, a naraziłyby
na przesadne i nieadekwatne do wielkości prowadzonej produkcji i sprzedaży inwestowanie.
Szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw
produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny
z przeznaczeniem do konsumenta końcowego określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).
Wskazuje również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione
przy prowadzeniu tego rodzaju działalności.
W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić produkcję i sprzedaż:



surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego,
produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa.
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Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego,
baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ,
LOKALNEJ I OGRANICZONEJ
Wymogi higieniczne i weterynaryjne dla zakładów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego zostały określone w przepisach prawa żywnościowego na poziomie Unii Europejskiej i są jednakowe dla zakładów we wszystkich
państwach członkowskich.
Wymagania wskazane w tych przepisach zostały sformułowane w sposób elastyczny,
co daje możliwość ich spełnienia zarówno przez zakłady prowadzące produkcję na
dużą skalę jak i małe „rodzinne zakłady”, produkujące na rynek lokalny danego państwa członkowskiego. Zastosowana w nich terminologia: ,,w miarę potrzeby”,
,,odpowiednie”, ,,wystarczające” wskazuje, że forma realizacji danego wymagania
w konkretnym zakładzie, tak aby było ono spełnione w sposób odpowiedni i wystarczający dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumenta, należy
do podmiotu odpowiedzialnego za dany zakład. Należy jednak podkreślić, że nadzór
nad przestrzeganiem spełniania wymagań, o których mowa powyżej, należy do zadań
organów urzędowej kontroli, którymi w tym przypadku są powiatowi lekarze weterynarii.
Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów mięsnych na małą skalę na lokalny rynek zostały określone w art. 13 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
Działalność można uznać za marginalną, lokalną i ograniczoną jeżeli zakład
prowadzi sprzedaż określonych produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi
końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych,
restauracji czy stołówek). Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju
działalności ma charakter obligatoryjny.
W ramach działaności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w zakładzie można
prowadzić następujące rodzaje działalności w zakresie przetwórstwa mięsa:
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego
lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego.
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Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo tony tygodniowo;
b) rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa
surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo;
c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, odstrzelonych zgodnie z przepisami
prawa łowieckiego lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub
mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony miesięcznie;
d) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony
miesięcznie;
e) produkcję produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 1,5 tony tygodniowo.
W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zniesiony został limit w
odniesieniu do produktów produkowanych i sprzedawanych konsumentom końcowym na miejscu. Jako limit wprowadzono ograniczenia jedynie w odniesieniu do
dostaw do innych zakładów detalicznych (w tym należących do tego samego podmiotu), zaopatrujących konsumentów końcowych.
Miejsca sprzedaży ww. produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny, do których następuje dostawa, muszą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów, w odniesieniu do zakładu, w którym prowadzona jest produkcja ww. produktów.
Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z możliwych rodzajów działalności, suma
wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może przekroczyć najwyższego limitu przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów produkowanych w tym
zakładzie.
Świeże mięso, w tym tusze, półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach tego rodzaju działalności nie mogą pochodzić z produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
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OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU
I POWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA
WETERYNARII O ZAMIARZE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa wieprzowego, wołowego czy
drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących budynków lub pomieszczeń, czyli jeszcze przed
rozpoczęciem prowadzenia planowanej działalności, musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. Wyżej wymieniony.
projekt należy następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności. Jednocześnie wraz z wnioskiem należy powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa powyżej, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane
w tym zakładzie.
Przekazanie ww. projektu przed rozpoczęciem budowy lub dostosowania zakładu na
cele produkcji żywności ma na celu uniknięcie sytuacji, w której powiatowy lekarz
weterynarii mógłby nie zezwolić na prowadzenie działalności, w związku z brakiem
spełnienia przez zakład wymogów dotyczących infrastruktury.
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu,
w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 59, poz. 415, z późn. zm.).
W przypadku działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest
uproszczona wersja projektu technologicznego.
Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona powinien składać się z części opisowej oraz części graficznej.
Część opisowa projektu technologicznego powinna zawierać:
 określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców, rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,
 opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,
 określenie sytemu dostawy wody,
 wskazanie planowanej lokalizacji zakładu,
 dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu.
Część graficzna projektu technologicznego zawierająca plany wykonane techniką
trwałą w skali 1:100 powinna przedstawiać:
 rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i ich funkcji,
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 miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy,
 lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem punków poboru wody,
 wyróżnienie stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,
 drogi przemieszczania produkowanej żywności od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych.
Przedłożony projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej
sprawie lub zgłasza uwagi.

UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O WPISIE DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ WŁAŚCIWEGO
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII I NADANIU WETERYNARYJNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
Po uzyskaniu przez podmiot decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmiot musi złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów
do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na planowane miejsce
prowadzenia tej działalności.
Wniosek ten zawiera:
 imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,


numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności — w
przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada,



określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym
zakładzie,



określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.

Do wniosku podmiot dołącza jeden z poniższych dokumentów:


kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca
będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w
tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
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oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek
jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:
a)

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

b)

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)

uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, albo



zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz
osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo



zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny
przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego
do spraw środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.”;



oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu
do rejestru zakładów i nadaje takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.
Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji.

WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW ORAZ POMIESZCZEŃ,
W KTÓRYCH PROWADZONA JEST PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej oraz ich sprzedaż może odbywać się w specjalnym odrębnym
budynku albo w dostosowanym pomieszczeniu (np. letnia kuchnia), używanym wyłącznie do tego celu.
W zakresie wymagań ogólnych, pomieszczenia żywnościowe, w których prowadzi
się produkcję żywności zlokalizowane w odrębnych budynkach powinny przede
wszystkim:
 pozwalać na higieniczne wykonywanie wszystkich czynności, powinny być
utrzymywane w czystości, w dobrym stanie i kondycji technicznej oraz powinny
być dostosowane do przetwarzania i przechowywania żywności w odpowiednich
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warunkach temperaturowych, wyposażenie, konstrukcja rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń,


być zabezpieczone przed dostępem szkodników,



posiadać odpowiednią ilość ubikacji spłukiwanych wodą, podłączonych do
sprawnego systemu kanalizacyjnego; ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio
z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością,



powinna być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych i
przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia. W miarę potrzeby należy stworzyć takie warunki, aby stanowiska do mycia żywności były oddzielone od umywalek,



być wyposażone w odpowiednie i wystarczające systemy naturalnej lub mechanicznej wentylacji aby uniknąć mechanicznego przepływu powietrza z obszarów
skażonych do obszarów czystych. Systemy wentylacyjne muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić łatwy dostęp do filtrów i innych części wymagających
czyszczenia lub wymiany,



wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią naturalną
bądź mechaniczną wentylację,
pomieszczenia żywnościowe muszą posiadać odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie,
urządzenia kanalizacyjne powinny być zaprojektowane i skonstruowane tak, aby
unikać ryzyka zanieczyszczenia, w przypadku gdy kanały kanalizacji są częściowo lub całkowicie otwarte, muszą być tak zaprojektowane, aby zapewnić, że odpady nie przedostają się z obszarów skażonych do obszarów czystych, w szczególności do obszarów, gdzie pracuje się z żywnością, która może stanowić wysokie ryzyko dla konsumenta końcowego,







w miarę potrzeby, muszą być zapewnione odpowiednie warunki do przebierania
się przez personel,
środki czyszczące i odkażające nie mogą być przechowywane w obszarach, gdzie
pracuje się z żywnością.

Dodatkowo w pomieszczeniach żywnościowych zlokalizowanych w odrębnych
budynkach, w których przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza produkty
spożywcze, projekt i wystrój pomieszczeń muszą umożliwiać stosowanie dobrej
praktyki higieny żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między oraz
podczas działań.
W szczególności:
 powierzchnie np. podłóg, ścian, sufitów oraz pozostające w kontakcie z żywnością powinny być utrzymane w dobrym stanie, muszą być łatwe do czyszczenia
i w miarę potrzeby do dezynfekcji. Powierzchnie te, powinny być skonstruowane
z materiałów nieprzepuszczalnych, niepochłaniających, zmywalnych i nietokPrzetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
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sycznych, chyba że podmiot prowadzący zakład jest w stanie udowodnić powiatowemu lekarzowi weterynarii, że inne użyte przez niego materiały również są
odpowiednie;
sufity (lub, w przypadku, gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia dachu) i
osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację,
wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie cząstek;
okna i inne otwory muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń. Te, które mogą być otwierane na zewnątrz muszą,
tam gdzie jest to niezbędne, być wyposażone w ekrany zatrzymujące owady, które mogą być łatwo demontowane do czyszczenia. W miejscach gdzie otwarte okna mogą spowodować zanieczyszczenie, okna muszą być zamknięte i unieruchomione podczas produkcji;
drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji.
Wymaga to wykorzystania gładkich i niepochłaniających powierzchni, chyba że
podmioty działające na rynku spożywczym mogą zapewnić powiatowego lekarza
weterynarii, że inne użyte materiały są odpowiednie;
powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach, w których
pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające w kontakcie z żywnością, muszą być w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty spożywczego działające na rynku spożywczym mogą zapewnić powiatowego lekarza
weterynarii, że inne użyte materiały są odpowiednie.

Dodatkowo, w miarę potrzeby, w tego rodzaju zakładach muszą być stosowane odpowiednie urządzenia do czyszczenia oraz dezynfekcji narzędzi roboczych oraz wyposażenia. Urządzenia te muszą być skonstruowane z materiałów odpornych na korozję i muszą być łatwe do czyszczenia oraz muszą posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i zimnej wody. W stosownych przypadkach, należy przyjąć także odpowiednie procedury lub instrukcje dla wszelkich czynności związanych z myciem
żywności. Każdy zlewozmywak lub inne takie urządzenie przeznaczone do mycia
żywności musi posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej lub zimnej wody pitnej
oraz musi być utrzymane w czystości oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane.
W przypadku uruchamiania produkcji w dostosowanych pomieszczeniach,
w tym pomieszczeniach mieszkalnych wymagania ogólne dotyczą przede wszystkim usytuowania, projektu i konstrukcji oraz utrzymywania tego rodzaju pomieszczeń w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, tak aby było możliwe uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
W szczególności i w miarę potrzeby w przypadku dostosowanych pomieszczeń
mieszkalnych:
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muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę
personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie,
łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Wymaga to stosowania
gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że podmioty działające na rynku spożywczym mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte również materiały są odpowiednie;
należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
jeżeli, jako część działań prowadzonych w zakładzie, czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać tego w sposób higieniczny,
należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej lub zimnej wody pitnej;
należy zapewnić odpowiednie warunki lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
należy zapewnić odpowiednie udogodnienia lub warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków temperaturowych żywności;
produkty spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest
to możliwe, ryzyka zanieczyszczenia.

Wymagania szczegółowe natomiast, zarówno w przypadku specjalnych budynków jak i dostosowanych pomieszczeń mieszkalnych dotyczą przede wszystkim
postępowania z odpadami żywnościowymi, niejadalnymi produktami ubocznymi i
innymi odpadami, zaopatrzenia w wodę, wszelkich przedmiotów, sprzętu i instalacji
pozostających w kontakcie z żywnością, środków transportu, opakowań jednostkowych i zbiorczych, higieny osobistej pracowników, przechowywania produktów
spożywczych, szkoleń oraz obróbki cieplnej.
Przepisy Unii Europejskiej dopuszczają możliwość odstępstw od niektórych przepisów prawa żywnościowego. Zakłady produkujące żywność tradycyjną pochodzenia
zwierzęcego mogą skorzystać z odstępstw od niektórych wymagań higienicznych
określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw
od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz. 1024). Jeżeli dany zakład spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powiatowy
lekarz weterynarii, zgodnie z w art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) może
wydać decyzję przyznającą indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych
określonych w załączniku II rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 rozporządzenia nr
852/2004.
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Przyznanie takich odstępstw jest możliwe jedynie wtedy jeżeli umożliwi stosowanie
tradycyjnej metody produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, określonej:
1. W wniosku o:
a)

wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra
właściwego do spraw rynków rolnych lub

b)

rejestrację produktu wysłanym do Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.) lub

2. W specyfikacji produktu, o której mowa w:
a)

rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1) lub

b)

rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12).

W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów dotyczących
zapewnienia, aby ściany, powierzchnie były skonstruowane z materiałów gładkich,
nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję.
Przyznane odstępstwo nie może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego, w szczególności nie może
przyczyniać się do jej zanieczyszczenia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK
W zakładzie powinna zostać opracowana, wykonywana oraz utrzymywana stała procedura lub procedury na podstawie zasad HACCP (system HACCP), co najmniej
poprzez zastosowanie wytycznych dobrej praktyki. Produkty wytwarzane w ramach
tego rodzaju działalności powinny spełniać również wymagania dotyczące kryteriów
mikrobiologicznych oraz odpowiedniej temperatury przechowywania i utrzymywania tzw. „łańcucha chłodniczego”.
Wymogi dotyczące systemu HACCP powinny zapewniać odpowiednią elastyczność,
tak aby mogły być stosowane w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębiorstwach. W szczególności należy wziąć pod uwagę, że w niektórych zakładach, po
przeprowadzeniu analizy istniejących zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, nie jest możliwe zidentyfikowanie krytycznych punków kontroli, oraz że
w niektórych przypadkach dobre praktyki higieniczne mogą równie dobrze zastąpić
monitorowanie krytycznych punktów kontroli. Podobnie wymóg ustanowienia tzw.
„limitów krytycznych” nie oznacza, że niezbędne jest ustalenie liczbowego limitu w
każdym przypadku. Również wymóg zachowania dokumentów musi być elastyczny,
aby nie powodował nadmiernych obciążeń dla małych przedsiębiorstw.
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Dobre praktyki higieniczne są to działania, które muszą zostać podjęte oraz warunki
higieniczne, które muszą zostać spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu
żywnością, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Powinny zawierać właściwe
informacje na temat zagrożeń, które mogą powstawać w produkcji oraz o działaniach
mających na celu ich kontrolę.
Każdy podmiot odpowiedzialny za dany zakład jest zobowiązany do opracowania
własnego programu, który uwzględni strukturę organizacyjną i specyfikę działalności
danego zakładu. Procedury i instrukcje w ramach dobrych praktyk powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników. Wszystkie stosowane w zakładzie
metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą
odpowiednich procedur lub instrukcji.
Procedury i instrukcje powinny gwarantować, że proces produkcji żywności jest
prowadzony z zastosowaniem środków gwarantujących zachowanie higieny. Instrukcje powinny opisywać m.in. procedury mycia i dezynfekcji, usuwania odpadów,
zabezpieczenia przed szkodnikami czy wreszcie określać procedury kontroli temperatur stosowane w danym zakładzie.
Dokumentacja dotycząca systemu HACCP i dobrych praktyk powinna być proporcjonalna do charakteru i rozmiaru danego zakładu oraz wielkości produkcji.
Stosowanie dobrych praktyk jest ważnym instrumentem mającym na celu pomoc
przedsiębiorstwom sektora spożywczego na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności w zakresie zachowania zgodności z zasadami higieny żywności.
1. WYMAGANIA DLA SUROWCÓW UŻYWANYCH DO PRODUKCJI
PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie
Musi zostać pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni.
Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków
Musi być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni albo w gospodarstwie,
ale jedynie w sposób określony w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego, oraz poddanych badaniu poubojowemu przez urzędowego
lekarza weterynarii.
Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Musi być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni albo w gospodarstwie,
ale jedynie w sposób określony w załączniku III w sekcji III ww. rozporządzenia
nr 853/2004 oraz poddanych badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.
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Świeże mięso zwierząt łownych
Musi zostać pozyskane ze zwierząt łownych, których tusze zostały poddane oględzinom przez osobę przeszkoloną, wytrzewieniu na łowisku – w przypadku grubej
zwierzyny łownej oraz badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii.
2. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU
Przedmioty, instalacje i sprzęt pozostające w kontakcie z żywnością muszą być:


skutecznie czyszczone oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane. Czyszczenie i
dezynfekcja musi odbywać się z częstotliwością zapewniającą zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia,



skonstruowane w taki sposób oraz z takich materiałów, aby zminimalizować
jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia oraz utrzymywane w porządku, dobrym
stanie i kondycji technicznej,



wykonane z odpowiednich materiałów i w taki sposób oraz utrzymywane w tak
dobrym stanie i kondycji technicznej, aby było możliwe ich właściwe czyszczenie i w miarę potrzeby dezynfekcja. Zasada ta nie dotyczy jednorazowych kontenerów i opakowań zbiorczych,



instalowane w sposób pozwalający na odpowiednie czyszczenie sprzętu i otaczającego obszaru.

W miarę potrzeby sprzęt używany do produkcji musi być wyposażony we właściwe
urządzenia kontrolne w celu zagwarantowania produkcji bezpiecznej żywności.
Wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane w celu zabiegania korozji sprzętu i
kontenerów muszą być używane zgodnie z dobrą praktyką.
3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ŻYWNOŚCIOWYMI
Odpady żywnościowe, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i inne odpady
muszą być w szczególności:


jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność, aby zapobiec ich gromadzeniu,



składowane w zamykanych (szczelnych) pojemnikach, chyba że podmiot odpowiedzialny za zakład może udowodnić powiatowemu lekarzowi weterynarii, że
inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe. Takie pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane, utrzymywane w dobrym stanie
oraz łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Zaleca się również
ich odpowiednie oznakowanie.
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Wszystkie odpady muszą być usuwane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym biorąc pod uwagę przepisy
rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.Urz. WE L 300 z 14.11.2009, str. 1
z późn.zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz.
UE L 147 z 31.5.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 32, str. 289) i nie mogą stanowić bezpośredniego lub pośredniego źródła
zanieczyszczenia.
Należy określić także zasady dotyczące gromadzenia i usuwania ww. odpadów.
Wszelkie śmietniska muszą być zaprojektowane i użytkowane w taki sposób, aby
można było utrzymywać je w czystości oraz, w miarę potrzeby, chronić przed dostępem zwierząt i szkodników.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WODY
Woda wykorzystywana przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej musi spełniać wymagania
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w tego rodzaju wodę.
Lód pozostający w kontakcie z żywnością, lub który mógłby zanieczyścić żywność
musi być wytworzony z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz być wytwarzany, używany i składowany w warunkach, które zabezpieczają go przed wszelkimi zanieczyszczeniami.
Para wodna używana bezpośrednio w styczności z żywnością nie może zawierać
jakichkolwiek substancji stwarzających ryzyko dla zdrowia człowieka lub mogących
zanieczyścić produkowaną w zakładzie żywność.
W przypadku, gdy w zakładzie stosuje się obróbkę cieplną w odniesieniu do środków
spożywczych w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, należy zapewnić, aby woda
używana do chłodzenia pojemników po obróbce cieplnej nie była źródłem zanieczyszczenia dla środków spożywczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HIGIENY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW
Każda osoba pracująca w styczności z żywnością powinna utrzymywać wysoki stopień higieny osobistej i nosić odpowiednie, czyste i, gdzie stosowne, ochronne okrycie wierzchnie.
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Osoba chora lub będąca nosicielem choroby, która może być przenoszona przez
żywność, lub u której stwierdzono obecność zainfekowanych ran, zakażeń skóry,
owrzodzeń lub biegunkę nie może uzyskać pozwolenia na pracę z żywnością ani na
wejście do obszaru, w którym pracuje się z żywnością w jakimkolwiek charakterze,
jeśli występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośredniego zanieczyszczenia.
Każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie sektora spożywczego, która prawdopodobnie będzie miała kontakt z żywnością musi niezwłocznie zgłosić odpowiedzialnej osobie chorobę lub jej symptomy, a jeżeli to możliwe, również ich powody.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH
I OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
Materiał używany do produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych nie może być
źródłem zanieczyszczenia. Ponadto materiał do produkcji opakowań jednostkowych
musi być składowany w taki sposób, aby nie był narażony na ryzyko zanieczyszczenia.
Prace związane zarówno z opakowaniami jednostkowymi jak i zbiorczymi muszą
być prowadzone w taki sposób, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów. Szczególnie w przypadku puszek i szklanych słojów musi być zapewniona integralność
konstrukcji pojemników oraz ich czystość.
Materiały ponownego użytku wykorzystywane do produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych dla produktów spożywczych muszą być łatwe do czyszczenia
oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI CIEPLNEJ
W przypadku stosowania obróbki cieplnej żywności wprowadzanej na rynek w hermetycznie zamkniętych pojemnikach należy zapewnić, że każdy proces obróbki
cieplnej wykorzystywany w celu przetworzenia produktu nieprzetworzonego lub
dalszego przetworzenia produktu przetworzonego powoduje podniesienie temperatury każdej części obrabianego produktu do danej temperatury na dany okres czasu
oraz zapobieżenie możliwości zanieczyszczenia produktu podczas procesu.
W celu zapewnienia, że prowadzony proces doprowadza do zamierzonych celów,
podmioty powinny regularnie sprawdzać główne parametry, w szczególności temperaturę, ciśnienie, zamknięcie oraz mikrobiologię.
Prowadzony proces powinien spełniać międzynarodowo uznane normy, np. pasteryzacja, ultrawysoka temperatura lub sterylizacja.
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8. SZKOLENIA PERSONELU
Należy zapewnić, że personel pracujący z żywnością jest nadzorowany lub szkolony
w sprawach higieny żywności, w sposób odpowiedni do charakteru wykonywanej
pracy.
Szkolenie może przybierać różne formy, w tym obejmujące szkolenia wewnętrzne
organizowane we własnym zakresie czy organizowane przez specjalistów z zewnętrz.
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mgr inż. Maria Warchałowska
Menedżer Jakości TÜV

V. PRZYKŁADOWY PROJEKT
TECHNOLOGICZNY PRZETWÓRSTWA
MIĘSA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Zamieszczony przykładowy projekt technologiczny został opracowany dla Centrum
Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa CDR O/Radom w oparciu
o obowiązujące w roku 2010 wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien
odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (DZ.U. Nr 59 poz.
415 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 204 poz.1477 z 23 października 2007r.).
Powyższe rozporządzenie zostało zmienione w 2013 roku. Projekty technologiczne
przedkładane do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii należy
opracowywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność
w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, (DZ.U. z 2013 nr 0 poz.
434.), które obowiązuje od 09.05.2013 roku.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny adaptacji części hali w istniejącym budynku magazynowym na potrzeby zakładu, w którym ma być prowadzona
działalność marginalna, lokalna i ograniczona w zakresie rozbioru i przetwórstwa
mięsa.
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
Projekt składa się z części opisowej i części graficznej
1.

CZĘŚĆ OPISOWA
a)

określenie rodzaju działalności, rodzaju surowców oraz przeznaczenia
produktów pochodzenia zwierzęcego

Działalność zakładu oparta będzie na produkcji wyrobów mięsnych na bazie surowca
wieprzowego i wołowego.
Surowcem będą produkty pochodzenia zwierzęcego:
-

półtusze wieprzowe,

-

ćwierci wołowe,

-

elementy mięsa wieprzowego (z kością i bez kości) w stanie schłodzonym,

-

elementy mięsa wołowego (z kością i bez kości) w stanie schłodzonym,
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-

podroby wieprzowe i wołowe schłodzone.

Wyroby wyprodukowane w zakładzie przeznaczone będą do spożycia przez ludzi w
postaci gotowej lub po obróbce cieplnej.
b)

określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą
produkowane w zakładzie

W zakładzie będzie produkowane:
-

elementy mięsa wieprzowego,

-

elementy mięsa wołowego,

-

wędzonki,

-

kiełbasy,

-

wyroby podrobowe.
c)

określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu

Zdolność produkcyjna zakładu wynosić będzie 1 tona/tydzień.
Zdolność magazynowa pomieszczenia nr 6. „Magazyn surowca i peklowni” o powierzchni 20,1 m2 wynosić będzie max 12 półtusz wieprzowych lub 12 ćwierci wołowych.
d)

szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie
d.1. Procesy produkcyjne można przedstawić w postaci diagramów,
powinny one obejmować grupy technologiczne produkowanych
wyrobów np.:
I. Rozbiór wieprzowy i wołowy
II. Produkcja wędzonek
III. Produkcja kiełbas
IV. Produkcja wyrobów podrobowych
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Diagram procesu technologicznego – rozbiór wieprzowy i wołowy
START

półtusze
wieprzowe

„ośrodki”
wieprzowe
i wołowe

ćwierćtusze
wołowe

1. Przyjęcie surowca

temp. mięsa w
rdzeniu max 7°C
podrobów max 3°C

2. Magazynowanie chłodnicze
temp. chłodni od 0°C do +3°C

A

elementy
wieprzowe

elementy
wołowe

B
C
UTYLIZACJA
Kat. 3

UTYLIZACJA
Kat. 2

„ośrodki”
wieprzowe
i wołowe

3. Rozbiór na części zasadnicze
i kulinarne

kości
techniczne

kości
spożywcze

4. Ważenie

Przetwórstwo

worki
foliowe

5. Pakowanie
i etykietowanie

pojemniki

6. Ekspedycja/sprzedaż

KONIEC
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d.2. Wytyczne technologiczne
d.2.1. Przyjęcie surowca
Surowce wieprzowe i wołowe przywożone będą samochodem chłodnią, półtusze
i ćwierćtusze na wisząco, elementy mięsne w opakowaniach pośrednich lub bezpośrednich w stanie schłodzonym.
Z samochodu surowiec będzie bezpośrednio transportowany do chłodni do „Magazynu surowca i peklowni”.
Na przyjęciu surowca elementy mięsa w pojemnikach dostawcy muszą być przełożone do czystych wewnątrz - zakładowych pojemników.
d.2.2. Chłodnia „Magazyn surowca i peklowni”
W magazynie mogą być składowane półtusze wieprzowe i ćwierci wołowe oraz elementy mięsa i podroby. W chłodni, w wydzielonej części, prowadzone będzie także
peklowanie elementów mięsnych w pojemnikach.
Po każdorazowym opróżnieniu chłodni z surowców i elementów peklowanych, pomieszczenie musi być umyte i zdezynfekowane przed wprowadzeniem nowej dostawy surowców.
d.2.3. Rozbiór i przygotowanie surowca
Z chłodni półtusze wieprzowe, ćwierćtusze wołowe będą transportowane kolejką do
„Hali produkcyjnej” na stanowisko rozbioru, gdzie będą poddawane rozbiorowi na
elementy zasadnicze i kulinarne, po czym będą przekazywane do dalszej produkcji
lub do sprzedaży do pomieszczenia „Ekspedycji/sklepu”
d.2.4. Magazyn przypraw i dodatków
W magazynie składowane będą przyprawy i dodatki, służące do produkcji wyrobów.
Produkty składowane będą na regale. Przyprawy i dodatki powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach.
d.2.5. Peklowanie
Peklowanie elementów mięsnych przeprowadzane będzie następującymi metodami:
- peklowanie suche – wymieszanie wykrojonego mięsa lub natarcie elementów
mieszanką peklującą (bez dodatku wody);
- peklowanie mokre – peklowanie zalewowe solanką lub domięśniowy nastrzyk
solanki.
Leżakowanie prowadzone będzie w „Magazynie surowca i peklowni” w temp.
0÷3°C, czas peklowania uzależniony będzie od rodzaju produktów i wynosić będzie
od 24 godzin do kliku dni. Po peklowaniu surowce przekazywane będą do dalszej
obróbki.
d.2.6. Przygotowanie jelit
Jelita naturalne przechowywane będą w zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniu
„Magazynowania i przygotowania jelit” w temp. 0÷14°C. Proces przygotowania jelit
jest następujący: moczenie, przelewanie, ociekanie.
d.2.7. Osłonki sztuczne
Produkcja niektórych wyrobów przeprowadzana będzie w osłonkach sztucznych.
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Osłonki sztuczne białkowe, wiskozowe i pergaminowe należy przed użyciem do
produkcji wyrobów sprawdzić, czy są całe i pociąć na odcinki odpowiedniej długości. Pobierane z „Magazynu przypraw i dodatków” będą dostarczane do nadziewarki
lub do zawijania ręcznego.
d.2.8. Obróbka mechaniczna i przygotowanie półproduktów
Rozdrabnianie
Rozdrabnianie mięsa i tłuszczów prowadzone będzie w urządzeniu – wilk. W zależności od tego, jakiej wielkości kawałki mięsa będą potrzebne, zostaną zastosowane
noże o większej lub mniejszej liczbie skrzydeł oraz siatki z odpowiednią liczbą oczek
o określonej ich średnicy (2, 3, 5, 8, 10, 13, 16, 20 mm) lub siatki wielookie (tzw.
szarpaki) o otworach 4÷5 cm2.
Siatki i noże wilka powinny być dobrze naostrzone, gdyż w przeciwnym przypadku
rozdrobniony surowiec jest miażdżony, a przy tym następuje zagrzanie mięsa, co
wpływa ujemnie na jakość gotowego produktu.
Mieszanie
W celu równomiernego rozmieszczenia wszystkich składników w farszu i uzyskania
odpowiedniego ich związania, stosowane będzie mieszanie w urządzeniu mieszałka
(mieszarka). Mieszanie powinno trwać ok. 10÷20 minut.
Formowanie
Formowanie to nadanie wyrobom odpowiedniego kształtu.
Formowanie wyrobów rozdrobnionych, czyli przetworów z mięsa rozdrobnionego
lub z podrobów rozdrobnionych ograniczone jest kształtem osłonek. Maszyną służącą do napełniania farszem różnego typu osłonek sztucznych i naturalnych będzie
nadziewarka.
W przypadku wyrobów podrobowych nadziewanie w osłonki może odbywać się ręcznie.
Formowanie wędzonek polegać będzie na sznurowaniu szpagatem uformowanych
elementów mięsa w kształt walca i zrobieniu pętelki lub nałożeniu specjalnych siatek
z tworzywa kurczliwego.
Osadzanie
Wędzonki i kiełbasy po uformowaniu będą zawieszane na kijach wędzarniczych.
Przy zawieszaniu należy uważać, aby nie stykały się ze sobą i aby na jednym kiju
były umieszczone przetwory o możliwie jednakowej średnicy i długości.
Osadzanie prowadzone będzie od 1 do 2 godzin w temperaturze do 30°C.
d.2.9. Obróbka termiczna (cieplna)
Półproduktów
Do półproduktów poddawanych obróbce cieplnej (gotowaniu) należeć będą surowce
do produkcji wyrobów podrobowych. Do gotowania stosowany będzie kocioł warzelny. Po ugotowaniu należy oddzielić chrząstki i kości od pozostałych elementów,
które będą dalej poddane rozdrobnieniu, mieszaniu, formowaniu i obróbce cieplnej
produktów gotowych.
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Produktów gotowych
Obróbka termiczna wyrobów odbywać się będzie w następujących urządzeniach w
zależności od produktu i tak:
- „Wędzonki” i „Kiełbasy” w komorze wędzarniczo – parzelniczej typu Atmos
(suszenie, wędzenie, parzenie, schładzanie wodą) z wprowadzonymi programami i automatycznym sterowaniem,
- „Wyroby podrobowe” w kotle warzelnym sterowanym elektronicznie.
Temperatura w rdzeniu produktów po zakończeniu obróbki cieplnej nie powinna być
niższa niż +68°C dla mięs czerwonych i produktów podrobowych.
d.2.10. Schładzanie wodą
Dla niektórych grup technologicznych produktów, wstępne schładzanie odbywać się
będzie wodą przez polewanie w komorze wędzarniczo – parzelniczej.
d.2.11. Chłodzenie i magazynowanie produktów
Schładzanie ma na celu szybkie obniżenie temperatury w gotowych wyrobach po
obróbce termicznej. Do schładzania służyć będzie wydzielone pomieszczenie „Magazyn produktu gotowego”.
W magazynie przechowywane będą produkty gotowe do momentu przekazania do
sprzedaży. Przy magazynowaniu należy pamiętać o zachowaniu ciągu chłodniczego
(temperatura 2÷6°C).
d.2.12. Ekspedycja/sklep
W pomieszczeniu tym będzie ważenie produktów, paczkowanie próżniowe, etykietowanie i kompletowanie partii wysyłkowej. Do ważenia towaru będzie stosowana
waga elektroniczna.
Naszykowane produkty w opakowaniach jednostkowych będą przekazywane klientom.
d.2.13. Mycie wózków wędzarniczych
Wózki wędzarnicze będą myte w „Hali produkcyjnej”, po zakończeniu produkcji.
d.2.14. Składowanie i mycie pojemników, sprzętu
Brudne pojemniki oraz sprzęt z produkcji będą przekazywane do pomieszczenia
„Myjni i składowania sprzętu”. Po umyciu będą pobierane do produkcji.
e)

wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia,
powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów
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Nr
pom.

Powierzchnia
[m2]

Nazwa pomieszczenia

1

Komunikacja

2

Szatnia

3

Korytarz

4

Toaleta

5

Hala produkcyjna

6

Magazyn surowca i peklowni (chłodnia)

7

Magazyn przypraw i dodatków

8

Magazyn i przelewanie jelit

9

Myjnia i magazyn sprzętu

10

Magazyn odpadów uppz (ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego)

11

Pomieszczenie obróbki cieplnej

12

Magazyn produktu gotowego (chłodnia)

13

Ekspedycja, sklep

14

Magazyn wiórków wędzarniczych

Wysokość
[m]

Razem
Sposób wykończenia posadzek, ścian, sufitów:
Posadzki wykonane zostaną z wodoodpornych, gładkich, twardych, bezpoślizgowych materiałów łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na środki myjące
i dezynfekujące oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne. W pomieszczeniach
produkcyjnych spadek posadzek w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić 1 –
2% (1 – 2 cm/1m).
Połączenia ścian i posadzek w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
będą zaokrąglone.
Ściany będą wykonane z płyt wielowarstwowych. Powierzchnia tych ścian powinna
być wykonana z materiałów gładkich, trwałych, nieprzepuszczalnych, łatwych do
mycia i dezynfekcji.
Łączenia ściana – ściana i ściana – podłoga w pomieszczeniach produkcyjnych
i magazynowych powinny być zaokrąglone w celu łatwego ściekania wody i środków myjących.
Sufity – powierzchnia ich będzie gładka i łatwa do czyszczenia, wykonana z materiałów utrudniających gromadzenie się brudu oraz powstawanie i rozwój pleśni.
f) wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do
produkcji
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Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

pomieszczenie nr 1 „Komunikacja”
Kran ze złączem wody ciepłej i zimnej

1

Kolejka rurowa (komplet)

1

pomieszczenie nr 5 „Hala produkcyjna”

2

Kolejka rurowa (komplet)

1

Kran ze złączem wody ciepłej i zimnej

1

Umywalka (zestaw)

2

Umywalka ze sterylizatorem (zestaw)

1

Myjka butów i fartuchów

1

Stół rozbiorowy

1

Waga elektroniczna

1

Pojemnik na odpady uppz kat. 2

1

Pojemnik na odpady uppz. kat. 3

1
wielkość
zmienna
1

Pojemnik do farszu
Nastrzykiwarka (zestaw)
Wilk

1

Mieszalnik

1

Nadziewarka

1

Stół roboczy

1
wielkość
zmienna

Wózek wędzarniczy
3

pomieszczenie nr 6 „Magazyn surowca i peklowni”
Kolejka rurowa (komplet)
Wytwornica lodu
Pojemnik do peklowania

4

5

Ilość
sztuk

1
1
wielkość
zmienna

pomieszczenie nr 7 „Magazyn przypraw i dodatków”
Regał

1

Waga elektroniczna

1

pomieszczenie nr 8 „Magazyn i przelewanie jelit”
Zlew 2-komorowy

1

pomieszczenie nr 9 „Myjnia i magazyn sprzętu”

6
Regał

2

Wanna 2-komorowa

1
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pomieszczenie nr 10 „Magazyn odpadów uppz”

7

Pojemnik zbiorczy na odpady uppz kat. 2

1

Pojemnik zbiorczy na odpady uppz kat. 3

1

pomieszczenie nr 11 „Pomieszczenie obróbki cieplnej”

8

Komora wędzarniczo-parzelnicza typu Atmos

1

Kocioł warzelny

1

Stół roboczy

1

Umywalka (zestaw)

1

Kran ze złączem wody ciepłej i zimnej

1

pomieszczenie nr 13 „Ekspedycja/sklep”

9

Umywalka (zestaw)

1

Stół roboczy

1

Waga elektroniczna

1

Pakowarka próżniowa

1

Szafka na opakowania jednostkowe

1

Szafa chłodnicza

1

Lodówka

1

g)

wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności
powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także
natężenia światła w miejscach przeprowadzania badania i kontroli

Temperatura:


„Magazyn surowca i peklowni” pomieszczenie nr 6 …….… …...

od 0° do 3°C



„Magazyn odpadów uppz” pomieszczenie nr 10 ………….…….

od 0° do 3°C



„Magazyn produktu gotowego” pomieszczenie nr 12 ……………

od 2° do 6°C

Rekomendowana wilgotność względna powietrza:
dla chłodni ……………………………………………………………

60 – 75%

We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować wentylację zgodnie z warunkami
technicznymi.
Układ wentylacyjny pomieszczeń żywnościowych powinien być niezależny od układu wentylacyjnego dla innych pomieszczeń.
Ilość powietrza wentylacyjnego określa się na podstawie bilansu ciepła i wilgotności.
62

Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa

W pomieszczeniu obróbki cieplnej, nad komorą wędzarniczo-parzelniczą i kotłem
warzelnym powinna być zastosowana wentylacja miejscowa za pomocą okapu, która
będzie chwytać dużą ilość zanieczyszczeń przy wykorzystaniu wysokiej temperatury
powietrza (intensywna emisja ciepła).
Rekomendowane krotności wymiany powietrza/godzinę:
ilość wymian/h


pomieszczenia produkcyjne ……………………… 3÷4



magazyn produktu gotowego …………………….. 2



szatnia pracowników …………………………….. 4



prysznic …………………………………………... 100 m3 (na natrysk)



toaleta ……………………………………………... 50 m3 (na miskę ustępową)
…………………………………………………........... 25 m3 (na pisuar)
Powietrze powinno przepływać od strefy wysokiego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego do strefy niskiego ryzyka.
Rekomendowane prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach, w których jest to
wymagane:


strefa przebywania ludzi ……………………..

0,3 – 0,5 m/s



chłodnie ……………………………………....

1,0 m/s

Natężenie światła w miejscach badania i kontroli oraz w pomieszczeniach:


540 lx – we wszystkich miejscach badania i kontroli – mierzone na powierzchni
badanej;



300 lx – w pomieszczeniach produkcyjnych (na wszystkich stanowiskach pracy);



120 lx – w pozostałych pomieszczeniach (chłodnie, magazyny - bez stanowisk
pracy).
h)

określenie systemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym
uwzględnieniem jej zużycia

Zakład musi być zaopatrzony w wystarczającą ilość bieżącej, pitnej wody do celów
produkcyjnych i porządkowych, odpowiadającej wymaganym, aktualnym aktom
prawnym.
Zakład korzystać będzie z wody z ujęcia wodociągu miejskiego.
Punkty czerpania wody zdatnej do picia zaopatrzone będą w zawory zwrotne, przeciw działające możliwości wstecznego zassania, oznakowane zgodnie z projektem
wodno-kanalizacyjnym zakładu.
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Badania wody będą regularnie przeprowadzane wewnątrz zakładu w celu określenia
jej przydatności. Brak lub niedostatek bieżącej, zdatnej i pod właściwym ciśnieniem
wody powoduje natychmiastowe przerwanie produkcji.
Wszystkie rurociągi powinny być instalowane w sposób wykluczający występowanie
ślepych zakończeń.
Węże do wody z końcówkami samozamykającymi powinny być zawieszane na wieszakach.
Umywalki uruchamiane nie ręką mogą mieć dopływ tylko wody ciepłej (35°C ÷
40°C).
Umywalki należy podłączyć bezpośrednio do kanalizacji poprzez syfon.
Przy stanowiskach wymagających użycia noży, konieczne jest zamontowanie sterylizatorów. Mogą być zastosowane sterylizatory z promieniowaniem UV lub sterylizatory na wodę. W przypadku sterylizatorów na wodę wielkość i kształt sterylizatorów
powinna gwarantować całkowite zanurzenie w nich noży, stalek. Sterylizatory muszą
być wyposażone w termostaty i termometry. Wodę ze sterylizatorów należy odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji, zabronione jest przelewanie do umywalek lub
na posadzkę.
W zakładzie woda zużywana będzie do celów technologicznych, sanitarno – bytowych i do prac porządkowych. Łączne zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie
ok. 4 m3/dobę.
Woda ciepła dostarczana będzie z podgrzewaczy elektrycznych.
i)

opis sposobu magazynowania zużytych opakowań, a także odpadów
i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Zużyte opakowania
Zużyte opakowania: folia, kartony papierowe, opakowania po środkach czystości
będą zbierane do worków foliowych, które gromadzone będą w kontenerze na odpady komunalne na terenie zakładu. Zużyte opakowania przekazywane będą firmie
posiadającej stosowne uprawnienia do odbioru.
Odpady komunalne
Odpady komunalne będą zbierane do worków foliowych umieszczonych w koszach
na śmieci a następnie będą wynoszone na zewnątrz do pojemnika zbiorczego i przekazywane firmie posiadającej stosowne uprawnienia do utylizacji.
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego to kości techniczne z rozbioru, surowce, półprodukty i produkty, które upadną na posadzkę lub zostaną pobrudzone, oraz
o niewłaściwych parametrach organoleptycznych i handlowych nie nadających się do
spożycia przez ludzi. Przedstawione odpady są to uboczne produkty pochodzenia
zwierzęcego (w skrócie uppz) kat. 3. Na stanowisku rozbioru mogą również powstawać odpady uppz kat. 2, do których należeć będą ropnie, krwiaki, zmiany chorobowe
64

Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa

z tuszy i „ośrodków”. Zarówno odpady uppz kat. 2 i kat. 3 będą magazynowane w
pojemnikach w pomieszczeniu „Magazyn odpadów uppz”. i przekazane firmie posiadającej stosowne uprawnienia do utylizacji.
Ścieki
Do odprowadzenia ścieków produkcyjnych, z mycia urządzeń technologicznych
w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych, wykonane będą kratki ściekowe.
Wyróżnia się następujące rodzaje ścieków:
 ścieki z pomieszczeń sanitarnych
 ścieki z pomieszczeń produkcyjnych (technologicznych)
Ścieki z pomieszczeń sanitarnych mają skład i charakterystykę jak ścieki bytowe dla
tego typu pomieszczeń.
Głównym zanieczyszczeniem ścieków technologicznych jest tłuszcz, skrawki mięsa
oraz detergenty i zawiesiny.
Ścieki technologiczne będą odprowadzane systemem kanalizacyjnym do osadnika
tłuszczu, po czym będą kierowane do kanalizacji miejskiej. Należy zapewnić możliwość opróżniania, mycia i dezynfekcji osadnika tłuszczu.
W magazynach chłodzonych odpływ skroplin z tac parowników będzie odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji.
Średnica przewodów kanalizacyjnych powinna być min 100 mm.
Wszystkie ścieki kanalizacyjne muszą być przewietrzane na zewnątrz budynku i muszą
być wyposażone w siatki przeciw gryzoniom. Kratki powinny być syfonowane.
Kanalizacja sanitarna z pomieszczeń sanitarnych nie może łączyć się ze ściekami
technologicznymi wewnątrz zakładu.
j)

opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji

Mycie i dezynfekcja zakładu
Zakład prowadzić będzie sukcesywne mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni
w pomieszczeniach produkcyjnych oraz mycie i dezynfekcję sprzętu technologicznego.
Do mycia i dezynfekcji używane będą jedynie środki chemiczne atestowane, dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
Zakładowy program mycia i dezynfekcji zawierać będzie:
 częstotliwość mycia i dezynfekcji,
 rodzaj używanego środka, stężenie i temperatura roztworu roboczego oraz czas
działania,
 zasady bhp obowiązujące przy przechowywaniu koncentratów, przygotowanie
ich roztworów oraz ich stosowanie,
 metody kontroli oraz częstotliwość ich wykonania.
Mycie i dezynfekcję urządzeń i pomieszczeń przeprowadzać się będzie według opracowanych przez zakład procedur i instrukcji mycia i dezynfekcji.
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Dezynsekcja i deratyzacja
W zakładzie prowadzona będzie systematyczna walka z gryzoniami i owadami. Dla
uniemożliwienia przedostania się owadów do pomieszczeń zakładu kanały wentylacyjne osłonięte będą siatką, a przy wejściach do zakładu pomieszczenia wyposażone
będą w łapacze owadów latających i biegających.
Dla zabezpieczenia zakładu przed gryzoniami konieczne jest zabezpieczenie kanałów
ściekowych metalowymi siatkami. Odpływy podłogowe wewnątrz zakładu należy
wyposażyć w szczelne przylegające pokrywy z otworami nie większymi niż 6 mm.
W ścianach, podłogach i sufitach nie może być pustych przestrzeni. Teren wokół
budynku powinien być utwardzony (przynajmniej pas szerokości 50 cm) w celu
ochrony przeciw gryzoniom. Rozmieszczenie punktów wyłożenia trutek do specjalnych skrzynek, ułatwi prowadzenie rejestru obserwacji i skuteczności deratyzacji
(zużycie trucizny, padłe gryzonie itp.).
Program deratyzacji i dezynsekcji opracowany zostanie w porozumieniu z wyspecjalizowaną firmą do walki z owadami i gryzoniami.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania projektu jest:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny
zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 59 poz. 415 z późniejszymi
zmianami Dz.U. Nr 204 poz.1477 z 23 października 2007 r.).
2. Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.
Urz. WE L 31 z 1.2.2002, str. 1—24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 06, str. 463 – 486).
3. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z
30.4.2004, str. 1).
4. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139
z 30.4.2004, str. 55).
5. Rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 300 z 14.11.2009, str.1, z późn. zm.).
6. Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.
2006 Nr 17 poz.127) z późniejszymi zmianami.
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7. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku
(Dz.U. Nr 171, poz. 1225) z późniejszymi zmianami.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417).
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami.
10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. nr 113 poz. 753)
2. CZĘŚĆ GRAFICZNA
W załączeniu rysunki nr 1 w formie graficznej.
1) Rzuty poziome kondygnacji zakładu z wyróżnieniem stref
o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego:
 strefa niskiego ryzyka
 strefa wysokiego ryzyka
2) Układ dróg:
Rys. nr 1

 surowców pochodzenia zwierzęcego
 pozostałych surowców
 półproduktów
 produktów gotowych
3) Oznakowanie stanowisk pracy
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VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
W PRZETWÓRSTWIE MIĘSA
Bezpieczeństwo i higienę pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz.U. nr 25, poz.226).
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
zatrudnionych przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa w rzeźniach, przetwórniach
mięsa i masarniach, zwanych dalej „zakładami”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przetwórstwie mięsa
Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy
wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem, półproduktem i
produktem.
Niedopuszczalne jest:



wykonywanie czynności pracy z długimi, polakierowanymi lub naklejonymi
paznokciami u rąk,
noszenie biżuterii i ręcznych zegarków podczas pracy.

Punkty czerpania wody do mycia należy wyposażyć w urządzenia do mieszania wody zimnej i gorącej z zaworami zwrotnymi lub w dopływ ciepłej wody.
Węże stosowane do mycia powinny być zakończone końcówkami samozamykającymi i winny być zawieszone na specjalnych zwijaczach w taki sposób, aby ich końcówki znajdowały się nie niżej niż 0,6 m od posadzki.
W pomieszczeniach produkcyjnych i umywalniach zawory wodne zainstalowane
przy umywalkach powinny być przystosowane do otwierania bez użycia rąk.
Na ścianach oraz ościeżnicach w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów, w których używane są wózki służące do transportu wewnętrznego, powinny być zainstalowane urządzenia odbojowe
lub cokoły spełniające ich funkcję. Wózki służące do transportu wewnętrznego oraz
pozostały sprzęt jezdny używany w pomieszczeniach produkcyjnych, komorach wędzarniczych, chłodniach i magazynach zakładów powinny być wyposażone w koła
wykonane z materiału nie powodującego brudzenia posadzki oraz odpornego na
działanie środków stosowanych do mycia i dezynfekcji.
Rurociągi powinny być usytuowane na wysokości, co najmniej 2,5 m od podłoża
stanowiska pracy lub drogi komunikacyjnej; jeżeli warunki techniczne nie pozwalają
na usytuowanie rurociągów na wysokości 2,5 m, dopuszcza się ich instalowanie na
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m pod warunkiem ich widocznego oznakowania.
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Rurociągi przewodzące gorące lub żrące czynniki technologiczne, prowadzone nad
stanowiskami pracy lub drogami komunikacyjnymi, powinny mieć zainstalowane
miejscowe rynny odpływowe i izolację termiczną.
Konfiskator odpadów produkcyjnych służący do transportu i magazynowania tych
odpadów oraz jego wyposażenie powinny być zlokalizowane w wydzielonym miejscu zakładu. Konfiskatory odpadów produkcyjnych powinny być opróżniane, myte
i dezynfekowane nie rzadziej, niż co trzy doby.
Przy ręcznym posługiwaniu się ostrymi narzędziami powinny być stosowane środki
ochrony indywidualnej: dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych.
Ostre narzędzia powinny być:


w czasie przerw w pracy zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie
upoważnionych,



po zakończeniu pracy umyte, zdezynfekowane i zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych.

Popychanie surowca w urządzeniu do rozdrabniania powinno odbywać się za pomocą specjalnego popychacza. Niedopuszczalne jest zgarnianie ręką surowca z tarczy
przepustowej urządzenia. W czasie pracy urządzeń mieszalniczych pobieranie próbek masy mięsnej powinno odbywać się przy użyciu specjalnych łopatek.
Komory wędzarnicze i parzelnicze powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym przedostawanie się dymu lub pary wodnej do pomieszczeń. Niedopuszczalne
jest otwieranie komór wędzarniczych bez uprzedniego ich przewietrzenia.
W czasie pracy urządzenia do porcjowania i pakowania wyrobów gotowych niedopuszczalne jest w szczególności:


zbliżanie rąk do dozownika, podajnika lub szczęk zgrzewających,



przekraczanie dopuszczalnego ciśnienia sprężonego powietrza,



blokowanie wyłączników krańcowych w układzie sterowania,



wyłączanie czujników blokujących napęd,



odchylanie lub zdejmowanie osłon z urządzenia.
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VII. MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
DOFINANSOWANIA NA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, może uzyskać wsparcie
inwestycyjne ze środków Unijnych lub krajowych. Pomoc z wykorzystaniem środków unijnych to obecnie PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 20072013 lub RPO (Regionalne Programy Operacyjne). Ze środków krajowych pomoc
udzielana jest w formie kredytów preferencyjnych.

I. PROW 2007-2013 oferuje trzy działania umożliwiające wsparcie
inwestycyjne:
1. Działanie 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
O dofinansowanie mogą ubiegać się „przedsiębiorstwa” już istniejące na rozwój prowadzonej działalności.
Wysokość wsparcia może stanowić 40% kosztów kwalifikowanych. Podwyższenie progu dofinansowania do 50% może nastąpić po spełnieniu warunku
przetwarzania, co najmniej 25% surowca pochodzącego od grup producenckich, zakupionego w ramach umów, na co najmniej jeden rok, lub w przypadku, gdy o wsparcie ubiega się grupa producencka.
Pomoc wypłacana jest do wysokości 20 mln zł na jednego beneficjenta, przy
czym minimalna kwota wsparcia nie może być niższa niż 100 tys. zł.
2. Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, i którego roczny obrót i/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR)
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
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podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą
jako mikroprzedsiębiorca,
jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym
zakresie,
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
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-

ma miejsce zamieszkania i realizuje operację w miejscowości liczącej
do 5 tys. mieszkańców.

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, lub spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej.
Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
jest obowiązana przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność.
Refundacja może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, i zawierać się w przedziale od 20 do 100 tys. zł.
Przyznanie pomocy uzależnione jest od utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy. Spełnienie tego warunku stanowić może tzw. samozatrudnienie.
3. Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Pomoc może uzyskać rolnik ubezpieczony w KRUS, bez konieczności przejścia
do ZUS.
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik, który:
jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
ma miejsce zamieszkania w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
- nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej
w ramach PROW 2004-2006 lub 2007-2013,
- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, przez
okres, co najmniej ostatnich 12 miesięcy,
- jeżeli, za poprzedni rok przyznano płatność do gruntów wchodzących
w skład jego gospodarstwa.
Refundacja może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, i nie może przekroczyć 100 tys. zł.
-

Pomoc w ramach PROW 2007-2013 stanowi częściową refundację poniesionych kosztów. Z dofinansowania wyłączono zakup używanego sprzętu i używanych maszyn oraz podatek VAT.
Szczegółowe zasady oraz wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne
są na stronach ARiMR - www.arimr.gov.pl.

II. Regionalne Programy Operacyjne - Rozwój przedsiębiorczości
Kolejnym źródłem wsparcia inwestycyjnego są Urzędy Marszałkowskie.
Można tam uzyskać dofinansowanie do realizacji operacji, które nie mogły zostać zakwalifikowane w ramach PROW 2007-2013:

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa

73

-

wsparcie poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW,

-

wsparcie na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013
w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

-

wsparcie na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013,
dla projektów przekraczających wysokość dofinansowania przewidzianych w PROW 2007-2013.

Maksymalna wartość projektu może wynieść do 8 mln zł, a minimalny wkład
własny beneficjenta nie może być niższy niż 40% (RPOWM).
Instytucją Zarządzającą Regionalnymi Programami Operacyjnymi są Urzędy
Marszałkowskie poszczególnych województw i tam należy szukać szczegółowych informacji.

III. Kredyt preferencyjny
Alternatywą do refundacji z dofinansowaniem UE, jest pomoc krajowa realizowana w formie kredytowania. Niewątpliwą zaletą tej formy jest możliwość
uzyskania środków finansowych na realizację operacji, jednak całość kwoty
uzyskanego kredytu musi zostać spłacona. Dostępną linią kredytową, która
obejmuje „wytwarzanie produktów przemiału zbóż” jest linia „Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji
rolnej i przetwórstwie produktów rolnych” - Symbol nIP.
Korzystając z tej formy wsparcia, do kosztów można zaliczyć zakup maszyn
używanych, nie starszych jednak niż 5 lat.
O kredyt mogą ubiegać się następujące podmioty podejmujące lub prowadzące
działalność:
 osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu
niezdolności do pracy,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Kwota kredytu, nie może przekroczyć 70% wartości nakładów inwestycyjnych
w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i według stanu na listopad 2009 r. wynosi
2,8125% w stosunku rocznym. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na
8 lat z dwuletnim okresem karencji w spłacie kapitału.
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VIII.

MARKETING
PRODUKCJI ROLNEJ

Pojęcie marketing wydaje się nieprzystające do rzeczywistości rolnika i jego
produkcji. Jest to tymczasem nazwa określająca umiejętność sprzedaży własnych produktów. Zanim przedstawimy główne zasady współczesnego systemu
handlu artykułami rolnymi, kilka słów o tym co się zmieniło w ciągu kilkudziesięciu lat na rynku rolnym. Uświadomienie sobie tych zmian jest kluczem do
zrozumienia konieczności opanowania reguł marketingu.
Przez dziesiątki lat po wojnie rynek rolny nie nadążał z zaspokojeniem potrzeb konsumentów. Podaż – czyli produkcja rolna wystawiona na sprzedaż nie nadążała za
popytem- czyli potrzebami zakupu tych towarów. Mówimy, że był to rynek producenta (czy też orientacja produkcyjna) – o towary rolne konsumenci zabiegali,
gotowi byli płacić więcej, kupować towar gorszej jakości, firmy skupujące chcąc
zapewnić sobie dostawy bardzo chętnie podpisywały umowy kontraktacyjne. Producenci rolni dbali głównie o zwiększenie wydajności i doskonalenie technologii,
a o sprzedaż ich „głowa nie bolała”. Postęp w rolnictwie i prowadzona polityka rolna
doprowadziły do takiego wzrostu produkcji, że podaż zaczęła przeważać nad popytem. Wytworzył się nowy typ rynku – rynek konsumenta. To konsument decyduje
o rynku. Niestety wielu rolników nie zrozumiało zmienionej sytuacji – nadal uważają, że wszystko sprzeda się za godziwą cenę bez większego wysiłku. Rynek rolny
cechuje obecnie coraz silniejsza konkurencja między producentami, przetwórcami i
handlowcami produktami rolnymi. Innymi słowy, mam postępować tak, aby to właśnie mój towar został kupiony. Metodą wiodącą do tego celu jest zrozumienie potrzeb nabywcy i dostosowanie do tego systemu sprzedaży.
Ojciec nowoczesnych marketingu Philips Kotler zacytował bardzo celną myśl, która
tłumaczy całą filozofię postępowania we współczesnym marketingu: „Nie można
rozkazać rzece by się zatrzymała, można jedynie płynąć zgodnie z jej nurtem”. Jak to
rozumieć w praktyce? Przykładowo: sadownicy usuwają drzewka odmian tracących
popularność jak, np. Jonagold, Kortland, Szampion choć mogłyby jeszcze rosnąć i
dawać plon kilka lat. Nasadzają zaś odmiany mające zbyt na rynku jak np. Jonagored,
Gala. Wydawałoby się szaleńczą niegospodarnością, zwiększanie kosztów. Ale co zrobić z towarem, który się „nie sprzedaje”? A bardziej precyzyjnie mówiąc sprzedaje, ale
po bardzo niskich cenach, nieraz nie pokrywających kosztów produkcji.
Co w takim razie powinien robić rolnik wprowadzający swoje produkty na rynek?
Dostosować się do zmieniających trendów w sprzedaży - nie obrażać na rynek - produkować towary, które można sprzedać. Czy w takim razie technologia produkcji i
wydajność schodzą na drugi plan? Nie do końca, produkt dobrej jakości i wyprodukowany taniej będzie bardziej konkurencyjny na rynku !
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Działanie marketingowe polega na tym, że klient jak chce coś kupić powinien to
kupić ode mnie. Można dodać więcej , kupił nawet jeśli nie miał pierwotnie zamiaru
kupna.
Należy sobie zadać pytanie: kto to jest klient? Odpowiedź nie jest taka prosta jakby
się wydawało. Nie jest to po prostu kupujący nasz towar. Mówi się, że klient to ten,
który przyjdzie i kupi nasz towar jeszcze raz – inaczej mówiąc to tzw. stały klient –
o którego warto zabiegać). Z punktu widzenia rolnika sprzedającego swoja produkcje
najłatwiej jest podzielić na klientów finalnych czyli konsumentów, tych którzy zakupują do spożycia i co ważniejsze płacą najwyższe ceny. Druga kategoria to tzw.
klient instytucjonalny, który kupuje w celu przetworzenia czy dalszej odsprzedaży.
Wiemy, że im dłuższy łańcuch sprzedaży, im więcej pośredników tym producent
otrzyma niższą cenę. Konsument zapewnia wyższe ceny sprzedaży, ale musimy poświęcić pewne koszty i czas na sprzedaż bezpośrednią. Dlatego jeżeli mamy niewielka skalę produkcji i towar, który jest cenny warto się zastanowić nad tą formą sprzedaży.
Na przykład popularną formą sprzedaży kapusty białej są gotowe worki lub wiaderka
z uszatkowaną kapustą, przygotowaną do domowego zakiszeni i sprzedawaną na
targowiskach, bazarach czy osiedlach. Kapusta biała na rynku hurtowym kosztuje
kilkanaście groszy za kilogram. Po uszatkowaniu cena kilograma wzrasta do złotówki i więcej nawet po odliczeniu odpadków przy szatkowaniu i kosztów szatkowania
i sprzedaży otrzymujemy dobry zysk. Niestety sprzedaż jest wybitnie sezonowa
i ograniczona. Można także kapustę zakisić i sprzedawać najdroższy produkt finalny.
Rolnik nie jest jednak w stanie siłami swojej rodziny sprzedać kapustę np. z kilku
hektarów – musi go sprzedać na rynku hurtowym lub do przetwórni. Działając na
dużą skalę może jednak w inny sposób podwyższyć wartość towaru. Przy przechowaniu do wiosny cena sprzedaży wyniesie dwa-trzy razy więcej niż jesienią.
Kapusta jest zresztą ciekawym przykładem zmian na rynku. Zawsze była sprzedawana luzem, na kopy lub wagę czy główki. Obecnie na rynkach hurtowych zaczyna się
trend do handlu w opakowaniach, kapusty ogłowionej, gotowej do sprzedaży detalicznej.
W podanym powyżej przykładzie mamy do czynienia z bardzo istotnym procesem
marketingowym zwanym segmentacją rynku. Wyodrębniono grupy klientów o
podobnych potrzebach (konsument - przetwórca - rynek hurtowy). Segmentacja polega na umownym wyodrębnieniu grup nabywców o tych samych potrzebach. Klient
chcący kapustę zakisić w domu chętnie zapłaci więcej za uszatkowana kapustę. Odbiorca hurtowy potrzebuje całych główek w dużej ilości. Nabywcy produktów rolnych mają określone wymagania: co do ceny, wielkości opakowań, przygotowania
do spożycia (np. myte, czy obierane warzywa, pęczki nowalijek, warzywa do zupy).
Pojawiają się grupy klientów mających wysokie wymagania odnośnie jakości towaru. To jest szansa dla producentów produktów ekologicznych, czy wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Szykując się do produkcji musimy wiedzieć, komu i gdzie go
będziemy sprzedawać.
Elementem, którego nie możemy pominąć jest wiedza o konkurencji. Bezwzględnie
musimy wcześniej poznać ceny, jakość, skalę i miejsca sprzedaży tego samego towa76
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ru sprzedawanego przez innych. Inaczej możemy nie sprostać konkurencji. Konkurować możemy za pomocą ceny, jakości towaru, dotarciem bliżej odbiorcy. Wiedzę
tę, podobnie jak przeprowadzenie segmentacji rynku musimy nabyć zanim rozpoczniemy produkcję! W marketingu mówimy o tych czynnościach, jako o planowaniu strategicznym, na długi okres. Musimy wybrać grupy odbiorców, rynki docelowe i dostosować do nich produkcję. Ciekawą alternatywą są tzw. nisze rynkowe.
Stosunkowo nieduże grupy odbiorców, do których nie dociera konkurencja.
Na osiedlach spotykamy sprzedawców mleka ”prosto od krowy”. Jest to sprzedaż
dozwolona przez prawo w ramach rozporządzenia o sprzedaży bezpośredniej, po
spełnieniu kilku stosunkowo prostych wymogów. Sprzedawcy ci zajęli niszę rynkową,
na którą nie wchodzi konkurencja w postaci hipermarketów czy sklepów osiedlowych. Ani sklepom ani marketom nie opłaca się sprzedaż niepasteryzowanego mleka
rozlewanego w opakowania klienta. Dlatego można sprzedać litr mleka dwa razy
drożej niż w skupie mleczarni.
Gdy już wyprodukowaliśmy towar możemy zająć się samym procesem sprzedaży. W
nowoczesnej nauce planowanie operacyjne nazywamy marketingiem mix.
Od skrótów angielskich nazywane też 4P (z angielskiego Product, Price, Place, Promotion), gdyż uwzględniamy następujące narzędzia:





Produkt
Cena
Dystrybucja
Promocja

Produkt – towar, który sprzedajemy. Musimy go dostosować do wymagań klienta.
W przykładzie z jabłkami sadownicy dobierali odmiany zgodnie z gustem klientów.
Produkt sprzedajemy w opakowaniu – które jest jego częścią.
Np. paprykę na przetwory sprzedaje się w workach siatkowych lub dziurkowanych
woreczkach plastikowych o wadze 2 kg, 5 kg lub 10 kg. Ponieważ gospodynie robią
przetwory, to takie ilości są najchętniej kupowane – wystarczą do jednorazowego
przerobu. Opakowanie wpływa istotnie na wygląd towaru: czerwona papryka najładniej wygląda w pomarańczowych woreczkach ażurowych. Gdy zapakujemy ją
w woreczki zielone, wygląda z daleka jak niedojrzała. A czy widział ktoś niebieskie
opakowania na warzywa??
Coraz rzadziej spotykamy brudne skrzynki z rzuconymi byle jak warzywami.
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Opakowanie często niesie z sobą istotną informacje o produkcie – jego jakości, marce.

Źródło: www.aledobre.pl; zdj. własne.

Powyższe opakowania informują o tradycyjnym sposobie przygotowania. Chociaż
jest produktem handlowym, to elementy przybrania i materiały sugerują przygotowanie według nie zmienionej, starej receptury.
Obok opakowania istotną rolę odgrywa ujednolicenie produktu. Lepiej jest posortować towar pod względem wielkości, wyglądu i ustalić nieco zróżnicowane ceny.
Pewien sadownik od lat sprzedający swoje jabłka na targu nie mógł się nadziwić,
dlaczego jego synowej sprzedaż przychodzi łatwiej. Zawsze sprzedawał jabłka według odmian, synowa podzieliła z każdej odmiany na jabłka dorodne, z rumieńcem w
wyższej cenie niż średnia i mniejsze mniej kształtne taniej. Dzięki temu zabiegowi
klient bardziej wymagający zapłacił za dorodniejsze jabłka, a ten któremu zależało
na cenie kupił mniejsze. Wymieszany kalibraż nie zadowalał żadnej z grup.
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Należy także pamiętać, że gusta się zmieniają. Produkt, który smakował kiedyś nie
musi się teraz sprzedawać (np. słynna Coca Cola musiała zwiększyć ilość cukru, bo
lepiej zaczęła się sprzedawać konkurencyjna, słodsza Pepsi!). Występuje też, ważna
dla niektórych rolników, tendencja do ponownego zainteresowania produktami tradycyjnymi i starymi odmianami.
W przetwórstwie mięsnym receptury z upływem czasu zakładały coraz większy dodatek wody w wyrobach (udział mięsa spadł poniżej 50%!). Pozwalało to znacząco
obniżyć ceny i uczynić produkt delikatniejszym w smaku. Konkurencja na rynku wymusiła coraz większy dodatek wody do produktów popularnych. Doprowadziło to do
unifikacji smaku i protestów konsumentów. Grupy świadomych konsumentów (osoby
wykształcone, bywałe w świecie, osoby z problemami zdrowotnymi, zamożniejsze)
zaczęły poszukiwać produktów bardziej naturalnych, tradycyjnych, ekologicznych,
wytwarzanych na małą skalę.
Produkty można podzielić na takie, które są używane na bieżąco – jak chleb, warzywa, mleko, mięso, nabiał. Produkty kupowane okresowo w większej ilości – karpie
na wigilię, ziemniaki na zimę, chryzantemy; produkty kupowane sezonowo: młode
ziemniaki, nowalijki. Od rodzaju produktu zależy miejsce i czas sprzedaży.
Cena – najważniejsze, to uświadomienie sobie, że cena musi być ustalana metodą
rynkową. Mówimy, że zadaniem ceny jest pokrycie kosztów produkcji a celem, do
którego dążymy to maksymalizacja zysku.
Małe szklarnie i ogrzewane tunele produkujące pomidory przegrywają z dużymi gospodarstwami szklarniowymi. Koszt produkcji i dystrybucji z kilkuhektarowej szklarni jest tak niski, że sprzedawane nawet z godziwym zyskiem mają ceny niższe niż
koszty produkcji w kilkuarowych szklarniach. Wypierają, więc z rynku drobnych
producentów. Co więcej doskonalenie produkcji osiągnęło taki etap, że są sprzedawane pod własną marką np. pomidory z Ryczywołu, czy „Od Wąsików”. Co mają w
takiej sytuacji robić drobni szklarniarze? Cóż ”Rzeki nie zatrzymasz…” muszą przeprofilować produkcję wymyślić produkt, którym mogą konkurować na rynku.
Istotną cechą ceny jest jej wysokość, jako narzędzia poprawiającego wartość konkurencyjną. Zawsze musimy pamiętać, że aby uzyskać przychód, musimy towar sprzedać, najlepiej w całości. Cena może być sztywna – od początku do końca sprzedaży
jednakowa, może też być elastyczna. Jeśli grozi nam brak nabywcy na oferowany
towar, możemy cenę obniżać. Cenę obniżamy także w reakcji na działania konkurencji. Może być także elementem promocji – stali klienci oraz biorący większe ilości
towaru mogą otrzymać rabat.
Specyficznym towarem o bardzo silnej sezonowości są chryzantemy sprzedawane
przed 1 listopada. Już drugiego listopada nikt nie kupi kwiatów. W związku z tym
producenci w zależności od popytu i przebiegu pogody obniżają ceny, czasami sprzedając część kwiatów po koszcie produkcji. Nie może to być jednak reguła stałego
obniżania, bo produkcja stanie się nieopłacalna. Z reguły na tym rynku wygrywają
producenci mający bogatą ofertę dostosowaną do gustów klientów, o wysokiej jakości, oraz mających dobre miejsce do handlu.
Dystrybucja - inaczej mówiąc sposób sprzedaży i miejsce jego wykonywania.
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Od wieków znana zasada, że miejsce w dobrym punkcie targu, gdzie pojawia się
więcej klientów pozwala sprzedać więcej towaru po wyższych cenach. Pojęciem
istotnym są kanały dystrybucji – czyli metoda dotarcia do klienta.
Znanym i cenionym produktem w Niemczech są polskie gęsi. Sprzedaje się je pod
marką Polnishe Gans. Kanał dystrybucji, czyli dotarcia do konsumenta niemieckiego
posiada pięć ogniw: producent – skup – rzeźnia- hurtownia - sklep detaliczny- klient.
Dla tego rodzaju produktu trudno skrócić łańcuch, choć cena produktu finalnego
świeżej gęsi jest trzykrotnie wyższa niż zapłacona rolnikowi. Mimo to wszyscy na tym
obrocie zarabiają.
Zadaniem dystrybucji jest, więc dotarcie najniższym kosztem do odbiorcy i sprzedanie jak największej ilości całego towaru.
Promocja – bezwzględnie konieczny element procesu marketingowego, nawet w
przypadku towarów rolnych. Nie należy kojarzyć tej nazwy wyłącznie z promocyjną
(czyli po obniżonych cenach) sprzedażą! Stosowane mogą być różne techniki promocyjne: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia. Reklam ma powiadomić klienta, że jest towar który może go zainteresować, gdzie go można dostać
i dlaczego powinien go kupić.
W niektórych przypadkach reklama naszego towaru może być realizowana przez
innych: Pij mleko! Będziesz większy!; promocja produktów ekologicznych i tradycyjnych realizowana w ramach programów rządowych. Promocja zdrowego trybu życia
– „Jedz warzywa, ryby”. Do tego rodzaju reklam możemy się odwołać polecając
swój towar.
Ponieważ klient jest wręcz zalewany potokiem reklamy, musimy do niego trafić
z przekazem maksymalnie skoncentrowanym.
Promocja sprzedaży polega na obniżaniu cen, sprzedaży wiązanej, gdy do kupionych
towarów dodajemy inny produkt – bezpłatnie bądź po obniżonej cenie.
Dla rolników ważnym elementem promocji jest sprzedaż osobista – kontakt z klientem, zachwalanie produktów. Wbrew pozorom ta forma promocji ma szerszy zakres
niż myślimy. Jeśli dysponujemy dobrym produktem w akceptowalnej cenie to klient
opowie o nim grupie znajomych – szacuje się, że informacja może dotrzeć do 1030 osób. Znajomych klientów można poprosić o zareklamowanie produktu znajomym, pamiętajmy zawsze, żeby zapewnić klienta, że dla niego towaru nie zabraknie.
Bardzo istotna jest promocja na początku sprzedaży w danym kanale dystrybucji –
chodzi o przyciągnięcie uwagi klientów i przyzwyczajenie do naszego towaru.
O sprzedaży napisano całe tomy i nie sposób w tak krótkim tekście omówić wszystkiego. Pewne sposoby i techniki są znane rolnikom niejako naturalnie – ktokolwiek
sprzedawał musiał się ich nauczyć. Jednak zadaniem najwyższej rangi dla wszystkich rolników staje się skorzystanie z szerszych możliwości sprzedaży. Bez tego
nawet najlepsi producenci będą mieli kłopoty na zmieniającym się, coraz bardziej
konkurencyjnym rynku.
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