


AVO - LIDER W PRODUKCJI BOCZKU 

		AVO PORK BELLY 40
		AVO PORK BELLY 65
		AVO PORK BELLY PREMIUM
		AVO PORK BELLY SMOKED
	Zakres	nastrzyku	od	15	-	65%

	Nie	 stwarzają	problemów	pod-
czas	aplikacji

	Silne	właściwości	wiążące

	Zawierają	składniki	przedłużają-
ce	trwałość	mikrobiologiczną	go-
towego	produktu

	Mają	właściwości	antystatyczne

	Zabezpieczają	 przed	 ubytkami	
podczas	obróbki	termicznej

	Świetnie	 uwypuklają	 naturalny	
smak	boczku	 -	brak	obcych	po-
smaków

	Poprawiają	wygląd	na	przekroju	
produktu

	Gwarantują	stabilność	produkcji	
bez	względu	na	jakość	surowca.

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
www.avo.pl

PORK	BELLY



Trymery quantum flex pasują do wszystkich instalacji firmy 
Bettcher dlatego nie musisz wymieniać pracujących obecnie 
silników. Dużo szybsze ostrze zapewnia lepszy uzysk oraz 
znacząco poprawia wygląd produktu.

Bardziej efektywne zużycie energii, oszczędzasz nawet do 
60 %. Wyjątkowo szybka zmiana obudowy ostrza , dzięki 
zastosowaniu mechanizmu krzywkowego - pozwala na 
szybszą i łatwiejszą wymianę ostrza. Rozwiązanie takie
zapewnia dłuższą żywotność ostrza, obudowy  i zębatki.

Powodzenie w Twoim biznesie zapewnia
Bettcher – lider w świecie trymerów.

  Zdefiniuj ponownie swój zysk

Proszę zadzwoń do nas i umów się na 
   darmowe próby: +48 61 8800 181. 
     Pomożemy Ci również obliczyć 
       zyskowność inwestycji.

Dowiedz się więcej na www.bettcher.com
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Jubileusz grupy Sokołów - 20 lat rozwoju i inwestycji
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Bezpieczeństwo to podstawa
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WSPÓŁWŁAŚCICIEL
GÓRNI Sp. z o.o. Sp. k.

Wybrałem
  „Rzeźnik polski”
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Arkadiusz Górny



 GÓRNI Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: UBOJNIA DROBIU Górni i Synowie sp. j.) jest 
firmą rodzinną funkcjonującą na rynku drobiarskim od 1996 roku. Jesteśmy firmą ze 
100% polskim kapitałem, prowadzoną przez tych samych właścicieli, mocno związaną 
z regionem Mazur. Firmą, w której załogę tworzą ludzie z najbliższych okolic, często 
pracujący u nas od wielu lat. Firmą, która od zawsze stawia na jakość oraz dobre relacje 
z szeroko rozumianym środowiskiem.
 Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja świeżego mięsa 
drobiowego i podrobów z kurcząt brojler. Wspomniana wysoka jakość naszych produktów 
wynika z zaangażowania załogi i właścicieli, profesjonalnej kontroli surowca oraz 
optymalnie dobranych procesów produkcji. Produkty oferujemy w ciągłej sprzedaży 
na terenie kraju i poza jego granicami, dokładając wszelkich starań, żeby były one 
o powtarzalnej jakości i zgodne z oczekiwaniami naszych odbiorców.
 „Rzeźnik polski” to tytuł wydawniczy, który dostępny jest dla branży mięsnej od 
ponad 20 lat. To forma elektroniczna oraz tradycyjna periodyku, to zawartość, która 
jest cennym źródłem informacji, to miesięcznik, który dostarcza podpowiedzi i rozwiązań 
codziennego funkcjonowania zakładu oraz wiele przydatnych informacji na dedykowanej 
stronie mieso.com.pl. Redakcja tworzy również wiele projektów jak kongresy MEATing - 
w wersji tradycyjnej oraz MEATing online i webinary, poruszające różnorodną tematykę 
branżową. Każda z inicjatyw jest dopasowana do obecnej sytuacji, a co najważniejsze 
poszerza zakres wiedzy i pomaga w odpowiedzi na nurtujące zagadnienia z zakresu 
działania ubojni oraz zakładów przetwórstwa mięsnego. Miesięcznik „Rzeźnik polski” to 
jakość, którą rekomenduję.

Wybrałem
  „Rzeźnik polski”



JUBILEUSZ GRUPY SOKOŁÓW
20 lat rozwoju i inwestycji

Rok 2020 jest dla Grupy Sokołów rokiem szczególnym, 
firma obchodzi bowiem jubileusz 20-lecia. Jest on związany 
z rocznicą połączenia spółek Grupy Farm Food z Grupą Sokołów, 
które nastąpiło 1 września 2000 roku. Ta fuzja dała początek 
jednemu z największych i najnowocześniejszych producentów 
mięsa i wędlin w Centralno-Wschodniej Europie. Przez 20 lat 
funkcjonowania na rynku Grupa Sokołów systematycznie 
się rozwija. Zaplanowana strategia i przemyślane inwestycje 
pozwalają zwiększać zdolności produkcyjne i  wartość 
sprzedaży. Sokołów jest niekwestionowanym liderem 
innowacyjności, efektywnie łącząc w swych działaniach tradycję 
z nowoczesnością. Grupa osiągnęła i ugruntowała mocną 
pozycję na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz 
pozostaje w gronie liderów branży mięsnej w Polsce. 

Grupa Sokołów – początki i rozwój
1 września 2000 roku sfinalizowane zostało połączenie spółek 

Grupy Farm Food S.A. (posiadającej zakłady w Czyżewie, Jarosławiu oraz 

Tarnowie) z Grupą Sokołów (posiadającą zakłady w Sokołowie Podlaskim 

i Kole). Dzięki tej fuzji powstała Grupa Sokołów – silne, prężnie rozwijające 

się przedsiębiorstwo.  W 2001 roku został powołany nowy Zarząd, pod 

przewodnictwem Prezesa Bogusława Miszczuka, w niemal niezmienionym 

składzie działający do dziś. Wieloletnia, sprawna współpraca, praktyczna 

znajomość branży, bogate doświadczenie wszystkich członków Zarządu 

wpływają na efektywne kierowanie firmą na co dzień. W 2006 r. głównym 

inwestorem Grupy został Saturn Nordic Holding AB, a następnie w 2014 r. 

głównym udziałowcem Grupy Sokołów została międzynarodowa Grupa 

Danish Crown – największy eksporter mięsa na świecie i największa firma 

przetwórstwa mięsnego w Europie.



Grupa Sokołów nieustannie zwiększa swój potencjał produkcyjny. Na 

przestrzeni 20 lat, oprócz kluczowych inwestycji rozwijających zakłady, Grupa 

powiększyła się o Zakład Pozmeat w Robakowie (2007 r.) oraz przejęła Spółki 

Grupy Gzella w 2018 r. W czerwcu tego roku przy Oddziale Sokołów S.A. 

w Osiu został uruchomiony nowy zakład przetwórstwa drobiu. 

Dziś Grupa Sokołów to 8 nowoczesnych, wyspecjalizowanych zakładów 

w Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, 

Tarnowie i Osiu, a także 5 spółek zależnych (Sokołów Logistyka, Sokołów 

Service, Agro Sokołów, Marka „Sokołów-Service” i Gzella Net), sieć 38 centrów 

dystrybucji i ponad 300 sklepów własnych. 

Sukcesy w zmiennej koniunkturze
Mimo wielu wyzwań wspólnych dla całej branży mięsnej oraz zmienia-

jących się uwarunkowań rynkowych Grupie Sokołów udaje się zachować 

dynamiczny rozwój, którego potwierdzeniem są osiągane wzrosty dotyczące 

wszystkich istotnych wskaźników. Na przestrzeni 20 lat, wartość  sprzedaży 

wzrosła o ponad 700%, a masa sprzedaży zwiększyła się o ponad 570%. 

Produkty Sokołów są dostępne w ponad 40 krajach na całym świecie. Marka 

Sokołów pozostaje jedną z najcenniejszych polskich marek. 

Pracownicy – siła napędowa Sokołowa
Dziś w Grupie Sokołów pracuje niemal 9500 osób, co w porównaniu 

z 2000 r. oznacza wzrost o prawie 4500 pracowników. Jak podkreśla Prezes 

Zarządu Sokołów S.A., Bogusław Miszczuk, to właśnie pracownicy stoją za 

sukcesem Grupy. – Sercem Sokołowa są bez wątpienia ludzie, którzy tu 

pracują – mówi Bogusław Miszczuk – To im należą się wyrazy uznania i po-

dziękowania za czynny udział w rozwoju naszej firmy. Wiedza, doświadczenie, 

codzienne zaangażowanie naszych Pracowników mają największe znaczenie 

w osiąganiu przez Grupę tak dobrych wyników. 

Innowacyjne podejście
Grupa Sokołów zawsze stawiała na innowacyjne rozwiązania w techno-

logii produkcji. Z roku na rok inwestycje w zakładach produkcyjnych Grupy 

systematycznie rosną, dzięki czemu wszystkie zakłady Sokołów S.A. należą 

do najnowocześniejszych w Polsce i Europie. Sokołów nieustannie poszerza 

i  modyfikuje asortyment, dostosowując go do najnowszych trendów żywie-

niowych i potrzeb konsumentów. Każdego roku wprowadzany jest szeroki 

wybór nowości produktowych, a wśród znanych i cenionych linii można 

wymienić m.in. Naturrino (linia naturalnych wędlin), Sokoliki (dedykowana 

linia produktów dla dzieci, wyróżniająca się krótkim i czystym składem), 

Snacks&Chips (wyśmienite przekąski mięsne), Ucztę Qulinarną (dojrzewającą 

wołowinę z Sokołowa), Drób Premium (najwyższej jakości wędliny drobiowe), 

Gzella – wędliny z Borów, Z Gruntu Dobre (linia produktów roślinnych).

Społecznie odpowiedzialni
Jednym z kluczowych  elementów strategii rozwoju Grupy Sokołów 

jest społeczna odpowiedzialność, która wyraża się w licznych działaniach 

proekologicznych, wsparciu społeczności lokalnych oraz zrównoważonej pro-

dukcji żywności. Innowacje technologiczne wprowadzane w poszczególnych 

zakładach Grupy Sokołów, pozwalają na skuteczne podniesienie efektywności 

energetycznej przy ograniczeniu zużycia wody i surowców energetycznych 

oraz znacznym ograniczeniu emisji CO2. – Już od początku istnienia Grupy 

przyjęliśmy taki kierunek rozwoju, który jest zgodny z dbałością o środowisko 

– mówi Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Z okazji naszego 

jubileuszu, chcemy jeszcze mocniej przyczynić się do ochrony przyrody, dla-

tego z wielką przyjemnością już niedługo przeprowadzimy akcję sadzenia 

20 tysięcy drzew. 

Plany na przyszłość
Plany Grupy Sokołów na nadchodzące lata obejmują dalszy dynamiczny 

rozwój zakładów, aby były w stanie sprostać kolejnym, nowym wyzwaniom 

rynkowym i oczekiwaniom konsumentów. – Te 20 lat były bez wątpienia 

okresem wytężonej pracy, ale też ogromnej satysfakcji – podkreśla Bogusław 

Miszczuk. – Jestem dumny, iż nasze starania przynoszą efekt w postaci 

zaufania, jakim obdarzyły nas miliony Polaków, którzy sięgają po nasze 

produkty, ceniąc ich jakość i smak. Jestem przekonany, że przed nami 

kolejne, równie wspaniałe jubileusze. Stabilna, mocna pozycja firmy i po-

tencjał, który tkwi w naszych Pracownikach, pozwalają mi z optymizmem 

patrzeć w przyszłość.  

Bogusław Miszczuk - Prezes Zarządu Sokołów.



das Bedürfnis
befragen
beitragen
das Ding
die Eigenschaft
fokussieren
der Gebrauch
gefährlich
hauptsächlich
die Haltbarkeit

die Milchprodukte
die Nachverfolgung
der Schutz
schützen
die Sicherheit
die Umwelt
unbrauchbar
überschreiten
der Verbraucher
die Verordnung
die Ware
die Wirkung
zugänglich
die Zusammengang
der Zustand

[bə`dYrfnis]
[bə`fra:gən]
[`baetra:gən]
[dɪŋ]
[`aegənʃaft]]
[fɔkᴜ`si:rən]
[gə`braux]
[gə`fɛ:rlɪç]
[`haᴜptzɛçlɪç]
[`haltbarkaet]
 
[`mɪlçprɔdᴜktə]
[`na:xfɛrfɔlgᴜŋ]
[ʃᴜts]
[`ʃYtsən]
[`zɪçərhaet]
[`umvəlt]
[`ᴜnbraᴜx`ba:r]
[ybər`ʃraetən]
[fɛr`braᴜxər]
[fɛr`ɔrdnᴜŋ]
[`va:rə]
[`virkᴜŋ]
[`tsu:gɛŋglɪç]
[tsu`zamənhaŋ]
[`tsuʃtant]

potrzeba
ankietować
przyczynić się
rzecz
cecha, właściwość
skupiać
użytek, stosowanie
niebezpieczny
przede wszystkim
trwałość, przydatność do 
spożycia
nabiał
monitorowanie
ochrona
chronić
bezpieczeństwo
środowisko (naturalne)
nieprzydatny
przekroczyć
konsument, użytkownik
rozporządzenie
towar
działanie
dostępny
związek
stan

Die Verpackung ist in der Regel das erste 

Ding, das den Verbraucher auf gegebenes 

Produkt fokussiert. Die Aufgabe der Verpackung 

seit langem schon ist die Ware entsprechend zu 

schützen und den Transport der verpackten Ware 

einfacher zu machen. Zusätzlich soll geeignete 

Einpackung die Sicherheit der Lebensmittel 

garantieren. Auf dem Markt werden immer wieder 

moderne aktive und intelligente Verpackungen 

zugänglich. Diese können auf Verlängerung 

der Qualität und Frische der Produkte Einfluss 

haben sowie den Kunden über den qualitativen 

Zustand und Aufbewahrungsbedingungen des 

Produktes informieren. Die wichtigste Aufgabe der 

Verpackung ist die Ware hauptsächlich zu schützen. 

Die Verpackung soll die Ware gegen Wirkung von 

äuβeren Einflussfaktoren absichern. Bei gefährlichen 

Materialien bezieht sich die Schutzaufgabe der 

Verpackung auch auf den Umweltschutz sowie 

auf die Menschensicherheit. Die Verpackung hat 

auch andere Aufgaben die für Logistik, Wirtschaft, 

Marketing, Ökologie und Gebrauch wichtig sind. Wie 

die Forschungen zeigen, sogar 88% der Befragten 

behaupten, es sei ihnen passiert, nach dem Öffnen 

der Verpackung das Produkt  unbrauchbar finden, 

obwohl der Termin der Haltbarkeit nicht überschritten 

wurde. Zu den Produkten, die dieses Problem am 

häufigsten betraf, gehörten Milchprodukte (angezeigt 

von 61% der Befragten), an zweiter Stelle waren 

Fleisch und Fleischprodukte (20% der Befragten). Das 

Bedürfnis der längeren Haltbarkeit und möglicher 

Nachverfolgung des Zustands von verpackten 

Lebensmitteln trugen dazu bei, aktive und intelligente 

Verpackungen zu entwickeln.  Viele Fragepunkte im 

Zusammenhang mit der Verwendung von aktiven und 

intelligenten Verpackungen sind in der „Verordnung 

(EG) Nr. 450/2009 vom 29. Mai 2009 über aktive 

und intelligente Materialien und Gegenstände, die 

dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung 

zu kommen“ enthalten.

Modern verpacken bedeutet:
aktive und intelligente
Materialien verwenden
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Zadanie I: 

Gästezimmer, Wurstbrot, Postleitzahl, Kostüm, Chemie, Wespe, 

Distanz, Bestpreis.

Zadanie II:

1-Anruf; 2-Bestellung; 3-Betrag; 4-Forschung; 5-Fokus; 6-Garantie; 

7-Information; 8-Mischung; 9-Nachverfolgung; 10-Produktion; 

11-Schutz; 12-Verkauf; 13-Wirkung; 14-Zahlung.

Zadanie III:

1. Liege / 2. Bauch/ 3. Topf/ 4. Ziel/ 5. Kunde / 6. Raum / 7. Gabel 

/ 8. Hase.

Zadanie IV:

1-LEBENSMITTEL ; 2-VERPACKUNG ; 3-PRODUZENT ; 4-INTELLIGENZ 

; 5-HALTBARKEIT;

6-NATURHUELLE; 7-UMWELTSCHUTZ; 8-SCHUTZMITTEL; 

9-SICHERHEIT.
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Zadanie 2. 
Proszę uzupełnić rzeczowniki z końcówką –ung lub –tion, wzdlędnie bez 
końcówki słowotwórczej:

Przykład: verpacken  -  die Verpackung; beitragen  -  der Beitrag.

Zadanie 1.
Ćwiczenia z wymowy: głoskę [ʃ] wymawiamy jak polskie „sz”. Jej notacja 
graficzna to: „sch” (schön), „ch” w wyrazach np. pochodzenia francuskiego 
(Chauffeur), „sh” w wyrazach pochodzenia angielskiego (Shorts), „s” w połą-
czeniach „st”, „sp” na początku wyrazu lub po ewentualnych przedrostkach 
(sparen, Zustand, verstehen).

Proszę podkreślić wyrazy bez głoski [ʃ]:
aufstehen ; verschieben ; Gästezimmer ; spät ; Shake ; Wurstbrot ; Postleitzahl; 
Geschichte ; Champignon ; Vorspeise ; Kostüm ; Chef ; Besprechung ; T-shirt ; 
Chemie ; Champagner ; Wespe ; Distanz; Bestellung ; Bestpreis.

W NASTEPNYM NUMERZE

JEZYK ANGIELSKI

Zadanie 3.
Metagramy: zmień pierwszą literę, aby powstał nowy wyraz (rzeczownik). 
Pomoc: polskie znaczenie nowych wyrazów (alfabetycznie): brzuch/ cel/ 
garnek/ klient/ leżanka/ pomieszczenie/ widelec/ zając.

1. Wiege   …………….
2. Rauch   …………….
3. Kopf   …………….
4. Kiel   …………….
5. Runde   …………….
6. Baum   …………….
7. Kabel   …………….
8. Nase   …………….

Zadanie 4.
Krzyżówka liczbowa
Liczby należy zastąpić literami. Tym samym liczbom odpowiadają te same 
litery. Rozwiązaniem jest 9 wyrazów niemieckich (poziomo). Pomoc: właści-
we odpowiedniki można wpisać do kratek pod zadaniem. Podpowiedź jest 
wpisana pionowo. Uwaga: litera „Ü” = „UE”.

1.  _____B_____________________________
 1   3    5   3   6   10   17   20   7   7   3   1
 artykuły spożywcze

2.  _______R________________________
   13   3   21   8   2   11   4   18   6   19
 karton, folia, tacka lub papier

3.  ______O_______________________
 8   21   14   15   18   16   3   6    7 
 wytwórca towarów  

4.  ______T___________________________
 20   6   7   3   1   1   20   19   3   6   16
 sprawność umysłowa

5.  _______________________________
 12   2   1   7   5   2   21   4   3   20   7
 trwałość, przydatność produktu

6.  N________________________________   
 6   2   7   18   21   12   18   3   1   1   3

 osłonka naturalna

7.  U___________________________________
 18   17   9   3   1   7   10   11   12   18   7   16
 ochrona środowiska

8.  S___________________________________
 10   11   12   18   7   16   17   20   7   7   3   1
 środki ochrony, zabezpieczenia

9.  S_______________________________
 10   20   11   12   3   21   12   3   20   7
 pewność, bezpieczeństwo

1. anrufen - der……………………
2. bestellen - die……………………
3. betragen - der……………………
4. forschen - die……………………
5. fokussieren - der……………………
6. garantieren - die……………………
7. informieren - die……………………
8. mischen - die……………………
9. nachverfolgen - die……………………
10. produzieren - die……………………. 
11. schützen - der……………………
12. verkaufen - der……………………
13. wirken - die…………………… 
14. zahlen - die …………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Kiełbasa sucha
o zbyt twardej konsystencji

Przyczyny powstawania:

•  nadmiar mięsa chudego w składzie recepturowym,

•  mięso chude pochodzące ze zwierząt starych,

•  zbyt małe uwodnienie farszu,

•  nieodpowiednie proporcje tłuszczu do mięsa chudego w składzie 

recepturowym,

•  użycie zbyt dużej ilości surowca ścięgnistego,

•  nieodpowiednio skomponowane dodatki funkcjonalne, zakłóca-

jące kinetykę procesu suszenia. 

Możliwości zapobiegania:

•  obniżenie udziału mięsa chudego w składzie recepturowym 

wyrobu poprzez zastąpienie go mięsem tłustym,

•  używanie mięsa pochodzącego głównie od młodych zwierząt 

rzeźnych,

•  podczas kutrowania lub mieszania optymalne uwodnienie mięsa 

typowe dla danego sortymentu, 

•  zmniejszenie udziału w składzie recepturowym surowca 

ścięgnistego,

•  wyeliminowanie z produkcji soli fosforanowych, które zakłócają 

kinetykę procesu suszenia kiełbasy. 

Charakterystyka odchylenia

Twarda konsystencja i nadmierna suchość kiełbas świadczą o nie-

dostatecznej soczystości wyrobu. Zbyt mała, w stosunku do pożądanej, 

soczystość jest wyrazem niedostatecznego nawodnienia jego układu 

koloidalnego. Wskazuje to na niewystarczającą ilość wody kapilarnie 

związanej oraz wody wolnej. Kiełbasę o takich cechach uzyskuje się, gdy:

•  do produkcji używa się mięsa o małej wodochłonności, które 

w sposób naturalny nie utrzymuje wody,

•  w zestawie surowcowym jest zbyt dużo mięsa ścięgnistego oraz 

zbyt mało surowca tłuszczowego, nadającego kiełbasie bardziej 

miękką konsystencję, 

• farsz w czasie kutrowania lub mieszania był niedostatecznie 

nawodniony,

•  przepuszczalność osłonki powoduje niekontrolowany nadmierny 

ubytek cieplny.
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W przypadku niedostatecznego adhezyjne-

go chłonięcia i wiązania wody przez mięso brak 

jest możliwości, aby odpowiednia ilość wody 

kapilarnej zmieniła swój stan związania i mogła 

być wyciśnięta z farszu mięsnego w postaci wody 

wolnej, nadającej kiełbasom odpowiednią soczy-

stość. Stąd dla uzyskania tej cechy jakościowej 

kiełbas niezbędne jest optymalne uwodnienie 

surowca na poziomie gwarantującym elimino-

wanie ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian 

w zakresie konsystencji.

Skleroproteiny, będące składnikiem tkanki 

łącznej (mięso ścięgniste, skórki), w normal-

nych uwarunkowaniach produkcyjnych, ulegając 

termohydrolizie, chłoną wodę, wiążą wyciek 

cieplny i tym samym podnoszą stopień uwod-

nienia kiełbas. Jednak przy ich dużym udziale 

procentowym w zestawie recepturowym kieł-

bas, a zarazem małym dodatku wody powodują 

niepożądany wzrost ich twardości i suchości. 

Subiektywne odczucie soczystości potęgują 

natomiast tłuszcze, a przede wszystkim gli-

cerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych, 

a więc tłuszcze o niskiej temperaturze topnienia. 

Znajdują się one głównie w surowcu tłuszczo-

wym miękkim, którego ilością można regulować 

konsystencję kiełbas.

Niezależnie od małej wodochłonności mię-

sa, niedostateczna soczystość wędliny może 
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być spowodowana błędami w fazie kutrowania 

lub mieszania. Jeżeli podczas tych procesów 

do mięsa doda się zbyt małą ilość lodu bądź 

wody, to w gotowym wyrobie obserwowana jest 

mała soczystość.

Na zbyt zwartą, twardą konsystencję 

kiełbas wpływają ponadto niektóre dodatki, 

do których należą głównie sole fosforanowe, 

zwiększające wiązanie wody przez białka mię-

śniowe. Dodatki te przy małym uwodnieniu kieł-

bas zakłócają kinetykę suszenia, co prowadzi 

do występowania twardości i suchości kiełbas. 

Przepuszczalność ścianki osłonki, mała jej 

średnica oraz dłuższe przechowywanie kiełbas, 

szczególnie w nieodpowiednich warunkach tem-

peraturowo-wilgotnościowych, znacząco zwięk-

szają dynamikę przenikania pary wodnej przez 

ściankę osłonki. Pociąga to za sobą duże ubytki 

wody na etapie poprodukcyjnego magazynowa-

nia, czego efektem jest szybki wzrost suchości 

i niekorzystnej twardości kiełbas.

Kiełbasa o twardej konsystencji, a zara-

zem sucha, a więc mało soczysta, jest w pełni 

przydatna do spożycia, jednak z reguły mniej 

smaczna. Wyrób taki jest także mniej pożądany 

przez konsumentów, co może ograniczać wiel-

kość obrotu towarowego.

Opracowanie pochodzi z książki:

 „Technologiczne uwarunkowania powstawania odchyleń jakościowych wyrobów mięsnych”

Zakup książki oraz więcej informacji na: www.NajwazniejszaKsiazka.pl

Całość publikacji (dwie części książki) to łącznie 

116 opracowań odchyleń podzielonych na 7 działów!



Błonnik pokarmowy nie jest jednorodnym 

składnikiem, lecz stanowi grupę wielu związków. 

W literaturze znajduje się wiele definicji błonnika 

pokarmowego. Według jednej z nich, błonnik po-

karmowy to polimery węglowodanów zawierające 

więcej niż 10 monomerycznych jednostek, które 

nie podlegają trawieniu w jelicie cienkim człowie-

ka. Inna definicja określa błonnik, jako jadalne 

części roślin i węglowodany odporne na trawienie 

oraz wchłanianie w jelicie cienkim, a dodatkowo 

te, które są częściowo lub całkowicie fermento-

wane w jelicie grubym.  Przyczyna dużej różno-

rodności definicji wynika z metod oznaczania 

błonnika pokarmowego. Metody te stanowią także 

podstawę do jego klasyfikacji. Ogólnie błonnik 

można podzielić na dwie główne grupy:

1. Błonnik rozpuszczalny – w wodzie tworzy 

żel, w jego skład wchodzą:

•  pektyny,

•  gumy,

• glukany,

•  niektóre hemicelulozy.

2. Błonnik nierozpuszczalny – ulega nieznacz-

nym przemianom w przewodzie pokarmo-

wym człowieka, w jego skład wchodzą:

• lignina,

• celuloza,

• hemiceluloza. 

Źródłem błonnika są produkty pochodzenia 

roślinnego. Wysoką zawartością charakteryzują 

się rośliny strączkowe, zboża (pszenica, owies, 

jęczmień, żyto), a także owoce cytrusowe, jabłka, 

marchew, czy ziemniaki. Właściwości technolo-

giczne błonnika są ściśle uzależnione od rośliny, 

z jakiej został uzyskany. 

Błonnik pokarmowy jest zaliczany do bioak-

tywnych składników żywności. Jego prozdrowotne 

działanie odnosi się przede wszystkim do regulacji 

funkcjonowania układu pokarmowego. 

Do pozytywnych działań błonnika pokarmo-

wego na organizm człowieka należą m.in.:

•  formowanie obfitych mas kałowych;

•  regulacja perystaltyki jelit;

•  właściwości probiotyczne – stanowi po-

żywkę dla mikroflory jelita grubego;

Błonnik w przemyśle mięsnym

•  rozluźnienie mas kałowych - zapobieganie 

zaparciom, a tym samym nowotworom 

jelita grubego;

•  obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu; 

•  zdolność wiązania substancji toksycznych;

•  spowolnienie wchłaniania glukozy 

i tłuszczów;

•  obniżenie ciśnienia krwi poprzez wiązanie 

jonów sodu;

•  zapobieganie otyłości. 

Zalecane dzienne spożycie błonnika dla osoby 

dorosłej wynosi 20-40 g. 

Pozytywny wpływ błonnika pokarmowego 

na zdrowie znalazł swojego odzwierciedlenie 

w oświadczeniach żywieniowych, które zosta-

ły dopuszczone do stosowania przez Komisję 

Europejską. W wykazie dopuszczonych oświad-

czeń znajdują się m.in.:

•  „źródło błonnika pokarmowego” - może 

być stosowane, gdy produkt zawiera 

przynajmniej 3 g błonnika na 100 g lub 

przynajmniej 1,5 g błonnika na 100 kcal,

•  „wysoka zawartość błonnika pokarmowe-

go” – może być stosowane gdy produkt 

zawiera przynajmniej 6 g błonnika na 

100 g lub przynajmniej 3 g błonnika na 

100 kcal.

Inne dopuszczone oświadczenia, które mogą 

zostać wykorzystane, dzięki dodatkowi preparatów 

błonnika pokarmowego to np. „niska zawartość 

tłuszczu” (gdy produkt zawiera nie więcej niż 3 g 

tłuszczu na 100 g), czy „zmniejszona wartość 

energetyczna” (gdy wartość energetyczna jest 

zmniejszona o przynajmniej 30%).

Należy jednak pamiętać, iż spożycie błonnika 

pokarmowego może się także wiązać z negatywny-

mi skutkami jego działań, do których należą m.in.:

•  wiązanie składników mineralnych (wap-

nia, żelaza, magnezu, cynku, witamin), a 

tym samym ograniczenie ich wchłaniania 

w przewodzie pokarmowym;

•  zaburzenie wchłaniania leków;

•  możliwość wystąpienia nietolerancji 

pokarmowych;

•  wzdęcia;

•  bóle brzucha. 

Z powodu możliwości wystąpienia negatyw-

nych skutków ubocznych, dieta wysokobłonniko-

wa nie jest zalecana dla dzieci, kobiet w ciąży 

i karmiących, osobom w podeszłym wieku oraz 

z problemami w utrzymaniu prawidłowej gospo-

darki mineralnej i hormonalnej. 

O stosowaniu błonnika pokarmowego w prze-

myśle mięsnym decyduje nie tylko jego pozytywny 

wpływ na zdrowie człowieka, ale także istotne 

właściwości technologiczne. 

Do najważniejszych cech technologicznych 

błonnika pokarmowego należą:

•  wodochłonność – zdolność do zatrzyma-

nia wody;

•  emulgowanie tłuszczu;

•  zdolność wiązania kationów;

•  zdolności sorpcyjne;

•  zwiększanie lepkości układów. 

Powyższe cechy przede wszystkim pozytywnie 

wpływają na mniejsze straty masy przetworów 

mięsnych podczas obróbki termicznej (np. gotowa-

nia, wędzenia, parzenia). Dzięki temu następuje 

wzrost wydajności produktów mięsnych. Ponadto 

dodatek błonnika do produktów mięsnych przyczy-

nia się do lepszego utrzymania kształtu wyrobów, 

czy zredukowania wycieku przechowalniczego 

w produktach pakowanych próżniowo. Błonnik 

odgrywa także ważną rolę podczas wytwarza-

nia produktów o obniżonej zawartości tłuszczu. 

Wynika to z jego zdolności imitowania zarówno 

cech sensorycznych, jak i technologicznych tłusz-

czu zwierzęcego. Z tego powodu błonnik często 

stanowi składnik produktów dietetycznych. 

Produkcja przetworów mięsnych o obniżonej 

zawartości tłuszczu a jednocześnie pożądanej 

przez konsumentów jakości, przysparza producen-

tom wielu problemów. Tłuszcz wspólnie z białkami 

i wodą stanowi główny komponent produktów 

mięsnych. Nie tylko kształtuje właściwości reolo-

giczne farszu i teksturę gotowego produktu, ale 

jest także nośnikiem smaku i wpływa na właściwą 

jakość sensoryczną wyrobu. Zastosowanie odpo-

W przypadku produktów mięsnych konsumenci coraz częściej poszukują wyrobów o obniżonej wartości energetycznej, 
wynikającej ze zmniejszenia zawartości tłuszczu. Rosnącą popularnością cieszą się też wyroby o obniżonej zawartości soli, 
a także produkty z dodatkiem składników funkcjonalnych, takich jak np. oligosacharydy, fosfolipidy, witaminy, składniki 
mineralne, polifenolowe kwasy tłuszczowe czy błonnik pokarmowy. 
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wiednio dobranego preparatu błonnikowego 

jako zamiennika tłuszczu umożliwia znaczące 

obniżenie wartości energetycznej produktu 

przy jednoczesnym utrzymaniu pożądanej ja-

kości. W badaniach wykazano, iż jakość wędlin 

z dodatkiem preparatów błonnika nie różni się 

znacząco od wyrobów o niezmienionym składzie 

surowcowym.  

Prowadzono także badania nad możliwością 

wykorzystania preparatów błonnika pokarmowe-

go do poprawy jakości produktów wytworzonych 

z mięsa wadliwego. W pracy analizowano, czy do-

datek różnych preparatów błonnika pokarmowego 

może wpłynąć na podwyższenie jakości kiełbasy 

białej parzonej wytworzonej z mięsa kwaśnego 

(ASE).  Próbą kontrolną była kiełbasa wytworzona 

z mięsa normalnej jakości. Jedną z niekorzystnych 

cech mięsa o niskim pH, ograniczającą jego prze-

twórcze wykorzystanie, jest zwiększenie strat pod-

czas obróbki termicznej. W związku z tym dodatek 

preparatów błonnika, które wykazują zdolność 

wiązania wody, a tym samym ograniczenia wy-

cieku termicznego, mógłby pozytywnie wpłynąć 

na możliwość wykorzystania wadliwego mięsa. 

Wyniki przytoczonego badania wykazały jednak, 

iż pomimo zastosowania preparatów błonnika po-

karmowego do produkcji kiełbas z udziałem mięsa 

kwaśnego nie uzyskano poprawy jakości wyrobu. 

Produkty te charakteryzowały się niższą ogólną 

jakością oraz znacznie zmniejszoną soczystością 

i smakowitością w porównaniu do wyrobów z mię-

sa o normalnej jakości. Przeprowadzone badanie 

wykazało, że dodatek preparatów błonnika po-

karmowego może pozytywnie wpływać na jakość 

tylko tych wyrobów mięsnych, do produkcji których 

użyto surowca wysokiej jakości.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów 

błonnikowych, które mogą być stosowane w prze-

myśle mięsnym. Różnią się składem chemicznym, 

a tym samym właściwościami funkcjonalnymi. 

Istotną cechą, którą powinny charakteryzować 

się wszystkie preparaty błonnikowe jest neutralny 

smak, zapach oraz barwa, tak aby w jak najmniej-

szym stopniu wpływały na te parametry wyrobu 

gotowego. Dodatkowo preparaty powinny przy 

minimalnej ilości wykazywać maksymalny efekt 

fizjologiczny oraz być w umiarkowanej cenie. 

Jedne z najczęściej stosowanych w prze-

myśle mięsnym preparatów zawierają w swoim 

składzie błonnik owsa i jęczmienia, a w szczegól-

ności zawarte w nim β-glukany. Wzbogacenie 

produktu β-glukanem wpływa przede wszystkim 

na zwiększenie jego właściwości prozdrowotnych. 

Udowodniono, że β-glukany wykazują zdolność ob-

niżania poziomu cholesterolu oraz cukru we krwi. 

Wpływają także na wzrost odporności organizmu 

oraz korzystnie wpływają na błony śluzowe prze-

wodu pokarmowego. Poza właściwościami proz-

drowotnymi, β-glukany wykazują także pożądane 

w przetwórstwie mięsa cechy hydrokoloidów, czyli 

wodochłonność, zdolność zwiększania lepkości 

oraz stabilizacji emulsji i żelowania. Preparaty 

zawierające glukany stosowane są głównie do 

produkcji średnio rozdrobnionych wyrobów oraz 

pasztetów. Inną metodą wzbogacenia paniero-

wanych wyrobów mięsnych w β-glukan, może być 

jego dodatek do ciasta panierującego.  

Druga grupa preparatów powszechnie wy-

korzystywanych w przetwórstwie mięsa zawiera 

błonnik pszenny. Do najważniejszych korzyści 

wynikających ze stosowania włókna pszennego 

w wyrobach mięsnych należą stabilizacja struk-

tury gotowego produktu, zmniejszenie ubytków 

produkcyjnych i/lub redukcja zawartości tłusz-

czu. Preparaty błonnika pszennego stosowane 

są głównie do produkcji wędlin. W jednym z prze-

prowadzonych badań wykazano, iż w przypadku 

burgerów drobiowych istnieje możliwość wymiany 

podgardla wieprzowego na mieszaninę olejów ro-

ślinnych z dodatkiem właśnie błonnika pszennego. 

Zastosowana modyfikacja składu nie wpłynęła 

na zmniejszenie wydajności po obróbce cieplnej 

oraz na obniżenie ogólnej jakości sensorycznej 

wyrobów. Dodatek olejów przyczynił się zaś do 

znacznej poprawy wartości żywieniowej burgerów.  

Na rynku dostępne są także preparaty zwie-

rające błonnik ziemniaczany. Do ich zalet nale-

żą bardzo dobre wiązanie wody i emulgowanie 

tłuszczu oraz zwiększenie wydajności produkcji 

w wyniku zmniejszenia strat podczas obróbki 

termicznej (wędzenia, parzenia czy gotowania). 

Ponadto dodatek błonnika ziemniaczanego pozy-

tywnie wpływa na strukturę i teksturę gotowego 

wyrobu i ogranicza wyciek podczas pakowania 

próżniowego. Preparaty zawierające błonnik ziem-

niaczany mogą być stosowane jako zamiennik 

tłuszczu w wyrobach mięsnych.  

Zastosowanie w przemyśle mięsnym mogą 

także znaleźć preparaty zawierające błonnik 

łubinu. Charakteryzują się dobrym wiązaniem 

i utrzymaniem wody i tłuszczu oraz poprawą 

emulgowania tłuszczu. Dodatkowo błonnik łubinu 

jest stabilny w wysokich i niskich temperaturach. 

Może być z powodzeniem stosowany do produkcji 

wyrobów mięsnych, takich jak np. kiełbasy drobno 

rozdrobnione. 

W literaturze można znaleźć badania nad 

zastosowaniem innych źródeł błonnika, głównie 

jako zamienników tłuszczu w wyrobach mięsnych. 

Jednym z nich jest biała części skórki owoców cy-

trusowych – tzw. albedo. W badaniach stosowano 

zarówno surową, jak i sproszkowaną formę albe-

do. W innej pracy, jako zamiennik tłuszczu w bur-

gerach zastosowano zmielony mak. Wykazano, 

iż 20% dodatek bardzo pozytywnie wpłynął na 

właściwości produktu, a jednoczenie umożliwił 

obniżenie jego kaloryczności. 

Popyt na produkty mięsne o podwyższonej 

wartości żywieniowej stale rośnie. W związku 

z tym należy się spodziewać, iż w kolejnych latach 

coraz więcej producentów zdecyduje się na wyko-

rzystanie dodatków do żywności, w tym błonnika 

pokarmowego do wytwarzania swoich produktów. 

Wiąże się to także z rozwojem badań nad poszu-

kiwaniem kolejnych substancji, które umożliwiłby 

zwiększenie wartości żywieniowej wyrobów przy 

jednoczesnym zachowaniu ich jakości. 

mgr inż. Sylwia Mirowska
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Dodatkowo należy podkreślić, że przedmio-

tem obrotu handlowego mogą być całe elementy, 

np. w okresie letnim dużą popularnością cieszy 

się karkówka bez kości, ale także mięso kulinarne 

oraz gotowe wyroby np. kiełbasy. Wymusza to 

konieczność dostosowania produkcji w zakładzie 

mięsnym do aktualnego popytu. Ponadto dużą 

rolę odgrywa eksport elementów z rozbioru tuszy 

wieprzowej, np. do Japonii kierowany jest boczek 

o określonych standardach jakości oraz wielkości, 

stąd zwykle dopiero na rozbiorze widoczne są 

tusze, z których te elementy mogą być eksporto-

wane na ten dość specyficzny i wymagający rynek. 

Proces rozbioru tusz wymaga zawsze precyzji 

i doskonałego wyszkolenia, gdyż zapewnia to mini-

malizację strat surowca oraz zwiększenie zysków 

pochodzących z produkcji. Jak już wspomniano 

w poprzedniej części artykułu podział tuszy na 

części zasadnicze zapewnia uzyskanie elementów 

określonej jakości i przydatności technologicz-

nej. O wartości użytkowej elementu decydują 

wyznaczniki określane przez cechy anatomiczne 

i skład tkankowy danego elementu, np. można 

oczekiwać, że karkówka i boczek będą zawierały 

większą ilość tłuszczu. 

Z tusz wieprzowych poddanych rozbiorowi 

można uzyskać następujące części zasadnicze: 

głowę, karkówkę, schab, łopatka, podgardle, go-

lonkę przednią, golonkę tylną, żeberka, boczek, 

biodrówkę, pachwinę, szynkę, płat słoniny grzbie-

towej, nogi oraz ogon. Z punktu widzenia handlo-

wego największe elementy, tj. karkówka, schab, 

boczek, łopatka oraz szynka, są najcenniejsze 

i stanowią ok. 75% całkowitej masy tuszy. Należy 

podkreślić, że pewne elementy, co wynika z ich 

budowy anatomicznej, są jednorodne np. schab 

(najważniejszy w jego budowie jest jeden mię-

sień – m. najdłuższy grzbietu) a niektóre bardzo 

zróżnicowane (zmienne), tj. np. karkówka – w jej 

budowie wyróżnia się kilka odrębnych mięśni, np. 

mięśnie szyi, mięśnie długie głowy. Z tego właśnie 

powodu mięsień najdłuższy  grzbietu wykorzysty-

wany jest bardzo często w doświadczalnictwie. 

Jego budowa zapewnia, że wyniki pomiarów, 

np. kwasowości mięsa (pH – sposoby pomiarów 

zostały opisane we wcześniejszym artykule dot. 

metod diagnozowania wad jakości mięsa) są po-

wtarzalne i wiarygodne. Duża niejednorodność 

tkankowa np. karkówki skutkuje tym, że ten ele-

ment jest rzadziej wykorzystywany w badaniach 

jakości surowca pochodzącego z danej tuszy. 

Każdy element uzyskany z rozbioru tuszy wie-

przowej charakteryzuje się także inną zawartością 

oraz dostępnością technologiczną określonych 

klas mięs drobnych. Dla wieprzowiny wyróżnia się 

cztery klasy surowca tj., I, II, III oraz IV. Dodatkowo 

klasa II jest podzielona na: IIA i IIB. Podstawowym 

kryterium różnicującym jest zawartość tłuszczu 

i ścięgnistość mięsa. Wieprzowina zaliczana do 

klasy I jest chuda i pozbawiona ścięgien. Klasa IIA 

jest średnio tłusta oraz nieścięgnista, natomiast 

IIB zawiera więcej tłuszczu. Mięso, które zawie-

ra ścięgna jest zaliczane do klasy III, natomiast 

ostatnia kategoria dotyczy mięsa krwawego. 

Różnicowania mięsa drobnego pod względem 

wspomnianych klas dokonuje się zwykle na linii 

rozbiorowej wzrokowo, subiektywnie, a czasem 

okresowo przeprowadzane są pomiary. Niestety 

powoduje to pewną niejednolitość uzyskanego 

surowca, aczkolwiek coraz bardziej popularne 

jest stosowanie szybkich metod pomiarowych, 

umożliwiających ocenę procentową zawartości 

poszczególnych składników tkankowych w danej 

próbie, np. do analizy zawartości tłuszczu w farszu 

stosuje się aparat wykorzystujący widmo transmi-

syjne w podczerwieni. Podział mięsa na te klasy 

technologiczne można uznać za pewną podstawę 

tworzenia receptur dla gotowych wyrobów, np. 

farszu do kiełbas. Użycie właściwego surowca 

gwarantuje uzyskanie optymalnych właściwości 

produkcyjnych wyrobu, tj. np. związanie, kruchość 

itp. Niemniej jednak należy pamiętać, że zasto-

sowanie pewnych proporcji surowca np. klasy 

IIB może być wprawdzie uzasadnione technolo-

gicznie, ale skutkować obniżeniem atrakcyjności 

gotowego produktu dla potencjalnego konsumen-

ta, np. ze względu na zbyt dużą ilość widocznego 

tłuszczu. Dlatego też technologia produkcji wędlin 

jest dziedziną, która szybko musi dostosować 

produkcję wyrobu do oczekiwań konsumentów. 

W czasie obróbki tuszy wieprzowej (rozbio-

ru i wykrawania) powstaje duża ilość surowców 

ubocznych, które także należy zagospodarować. 

Są to przede wszystkim kawałki kości, skórek, 

tłuszcz. Na kościach po wykrawaniu elementów 

pozostaje także pewna ilość mięsa, na kościach 

długich jest tych pozostałości jest mniej, najwię-

cej zwykle znajduje się na kościach kręgosłupa. 

Skórki i tłuszcz drobny, jaki pozostał po obróbce 

elementu, zwykle wykorzystywane są, jako skład-

niki farszu do kiełbas. Ręczne odzyskiwanie mięsa 

z kości wieprzowych jest zwykle zbyt kosztowne 

i dlatego raczej rzadziej stosowane w praktyce 

przemysłowej.  

Zasady rozbioru tusz zwierząt rzeźnych. 
Część II. Tusze wieprzowe

Proces rozbioru dotyczy podziału tuszy zwierzęcia na półtusze a następnie na elementy zasadnicze i mniejsze kawałki 
tkankowe. Celem przeprowadzania rozbioru jest umożliwienie realizacji zamówienia i sprzedaż mięsa, w takiej postaci, 
jaką oczekuje odbiorca. Z tego faktu wynika, że forma rozbioru i zastosowane sposoby są ściśle powiązane z wymaganiami 
rynkowymi. Wieprzowina jest jednym z najchętniej spożywanych mięs. Jej roczne spożycie w Polsce szacuje się na około 45 kg 
na mieszkańca. Zatem rynek odbiorców i konsumentów mięsa wieprzowego jest bardzo duży a przez to także zróżnicowany, 
pod względem wymagań. 
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Obecnie, dzięki funkcjonowaniu w krajach 

Unii Europejskiej systemu klasyfikacji tusz SEUROP, 

wycena wartości handlowej tuszy wieprzowej opie-

ra się głównie na ocenie szacunkowej mięsności, 

czyli zawartości chudego mięsa w całej tuszy. Ze 

względu na fakt, że system ten funkcjonuje już od 

ponad 40 lat (w Polsce, z chwilą wejścia w struktury 

europejskie) zaobserwowano pewne ujednolicenie 

surowca w kierunku tej cechy wartości rzeźnej. 

W Polsce dwie klasy tusz O i P, które charakteryzują 

się najmniejszą mięsnością a przez to są bardziej 

otłuszczone, są już obecnie praktycznie niespoty-

kane lub sporadycznie występujące. Z obserwacji 

danych z przemysłu wynika, że takie sztuki zwykle 

są pojedyncze i pochodzą z gospodarstw o naj-

mniejszej skali produkcji. Klasy wysokomięsne S 

i E dominują na rynku krajowym, gdyż stanowią 

prawie 90% całości tusz pochodzących z ubitych 

w Polsce zwierząt. Ta sytuacja powoduje, że zna-

czenia nabiera różnicowanie surowca nie tylko pod 

względem całkowitej mięsności ale także udziału/

uzysku poszczególnych najbardziej wartościowych 

elementów zasadniczych. Trzeba dodać, że na 

uzysk tych elementów wpływa także masa ubitych 

tuczników, dlatego też w niektórych zakładach 

ubojowych do systemu rozliczeń stosuje się premio-

wanie tuczników w określonym przedziale wago-

wym. System rozliczeń bazujący na dodatkowych 

wskaźnikach jest coraz bardziej popularny w innych 

krajach europejskich. 

Mięsność tuczników oceniona w systemie 

klasyfikacji SEUROP istotnie wpływa na wydaj-

ność głównych części zasadniczych tuszy, w tym 

w szczególności na uzysk szynki i schabu. Problem 

rodzi się jednak w przypadku dwóch identycznie 

sklasyfikowanych tusz, w tej samej klasie, uzyski 

tych elementów rozbiorowych nie muszą być jed-

nakowe. Powoduje to konieczność (opisywaną już 

wcześniej ale wartą podkreślenia) dodania wskaź-

ników uzysku elementów do wyceny wartości han-

dlowej tuszy. Dużą skuteczność w tym procesie 

wykazują niektóre urządzenia automatyczne do 

klasyfikacji tusz w systemie SEUROP.

Proces rozbioru tusz przebiega zwykle w kilku 

etapach. Pierwszym etapem następuje podział 

półtuszy na główne części obejmujące kilka ele-

mentów. Tusze wieprzowe podzielone zostają 

na część przednią, tylną i środkową. Tak, jak już 

wspomniano w poprzedniej części artykułu, linie 

cięcia a przede wszystkim nazwy elementów tuszy 

są zróżnicowane w zależności od kraju, w którym 

produkuje się wieprzowinę. Niezwykle ważna jest 

znajomość specyfiki rynku odbiorcy produktu, 

gdyż może dochodzić do pewnych nieprzewidzia-

nych sytuacji. 

W ostatnim czasie dużą rolę zaczyna od-

grywać automatyzacja procesów technologicz-

nych w produkcji spożywczej. Także pewne etapy 

rozbiorowe tusz mogą być zautomatyzowane. 

Podział tuszy na 3 główne części przy użyciu ro-

bota rozpoczyna się od zeskanowania półtuszy. 

Przed dokonaniem podziału następuje standa-

ryzacja urządzenia, by uzyskane elementy były 

zgodne z zamówieniem klienta. Zgodnie z danymi 

zamieszczonymi przez duńskiego producenta 

wieprzowiny, prawidłowość podziału tuszy jest 

na bardzo wysokim poziomie, bo sięga aż 99%. 

Ponadto w duńskiej rzeźni proces podziału środka 

tuszy na schab i oddzielenie boczku również prze-

biega automatycznie, bez konieczności ingerencji 

pracownika. Po takim automatycznym podzia-

le na elementy, są one dodatkowo skanowane 

i obracane na linii rozbiorowej, by wszystkie były 

w takim samym położeniu, co ułatwia dalsze po-

stępowanie. Ponadto duński producent deklaruje, 

że dzięki automatyzacji procesu rozbiorowego 

tusz wieprzowych pierwszy kontakt pracownika 

z surowcem następuje dopiero w momencie za-

wieszania elementów np. szynek na tzw. „choinki”. 

Podwieszanie szynek na choinki jest bardzo praco-

chłonne. Wyliczono, że przy utrzymującej się na 

tym samym poziomie produkcji, pracownik dziennie 

podnosiłby około 65 ton mięsa. Wprowadzono 

zatem system znacznie ułatwiający przeprowa-

dzanie tej czynności. Pracownik jest niezbędny, 

żeby zawiesić szynkę ale nie czyni tego poprzez jej 

całkowite podniesienie siłą własnych mięśni a spe-

cjalnie obracająca się choinka umożliwia zawiesze-

nie elementu bez zbędnego wysiłku. Aczkolwiek 

w przypadku elementów wymagających większej 

precyzji przy obróbce technologicznej (szynka, ło-

patka) lub wysyłanych w całości na eksport (np. 

szynka) konieczna jest zwykle obecność pracownika 

zakładu rozbiorowego. 

W artykule omówiono najważniejsze aspekty 

rozbioru tusz wieprzowych. Tak, jak w poprzed-

nim artykule pominięto opisywanie linii cięcia 

na poszczególne elementy handlowe. Jest to po-

wszechnie znane i zmienne w zależności od kraju 

przeznaczenia surowca. Wskazano na koniecz-

ność zachowania precyzji przy przeprowadzaniu 

rozbioru tusz wieprzowych a także omówiono 

rodzaje elementów i klasy mięs. Proces rozbioru 

jest bardzo ważny z punktu widzenia technolo-

gicznego oraz ekonomicznego produkcji mięsa. 

Być może uzysk elementów zasadniczych z tuszy 

będzie miał coraz większe znaczenie w wartościo-

waniu handlowym surowca. 

dr Piotr Janiszewski 

Wykaz literatury znajduje się u autora. 
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Każdy audyt powinien być oparty na okre-

ślonych celach, zakresie i kryteriach. Powinny 

być one spójne z ogólnymi celami zakładu oraz 

systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. 

W czasie audytu należy uwzględnić takie czynni-

ki jak lokalizacje, funkcje procesu i pomieszczeń 

(obszarów). Kryteria audytu to dokumenty od-

niesienia, z którymi stwierdza się zgodność lub 

niezgodność. Mogą one obejmować zgodność 

z przepisami prawnymi, wymaganiami standardu, 

procedurami czy instrukcjami.

Przed audytem i nawet przed planowaniem 

audytu dobrze jest dokonać przeglądu kryteriów 

procesu, który ma być audytowany – zapoznać 

się z materiałem audytowym, gdyż może to po-

móc ułożyć plan audytowy. Jednym z dokumen-

tów, który należy bezwzględnie przejrzeć jest 

poprzedni raport z audytu dotyczący audytowa-

nego obszaru. W trakcie kolejnego audytu należy 

sprawdzić usunięcie poprzednio stwierdzonych 

niezgodności. Zaleca się, przy planowaniu audytu 

ustalić odpowiednie techniki pobierania próbek, 

ryzyka dla osiągniecia celów audytu powstałe 

w wyniku nieskutecznego planowania audytu 

oraz ryzyka dla audytowanego spowodowane 

przeprowadzaniem audytu. Ryzyka te to m.in. – 

obecność członków zespołu audytującego nieko-

rzystnie wpływająca na ustalenia audytowanego. 

Plan audytu powinien odnosić się do lokalizacji 

i trwających wtedy procesów. – np. audytu mycia 

zakładu nie można przeprowadzić na zmianie 

dziennej, jeśli ten proces toczy się w nocy. Inny 

przykład – nie da się przeprowadzić dobrego 

audytu procesu produkcyjnego jeśli w czasie 

audytu nie ma produkcji.

Plan audytu powinien obejmować:

• wskazanie przedstawiciela audytowanego 

obszaru,

• język, w którym będzie przeprowadzony 

audyt oraz sporządzony raport,

• tematy raportów z audytu,

• ustalenia logistyczne i komunikacyjne 

– czyli kiedy i gdzie będzie przeprowa-

dzany audyt,

Procedury systemu jakości w zakładzie mięsnym
- procedury audytu wewnętrznego - plan audytu

Bardzo szczegółowymi zagadnieniami przy realizacji audytów wewnętrznych jest planowanie konkretnego audytu. 
Niniejszy artykuł będzie poświęcony opracowaniu planu audytu. Plan audytu ma za zadanie pomóc przeprowadzić audyt 
poprzez usystematyzowanie kroków i działań, które w trakcie audytu powinny być przeprowadzone. Standardowy program 
audytu zaprezentowano w tabeli 1. Pokazany program zawiera w sobie również zawiadomienie o audycie zainteresowanych 
działów oraz przy okazji powołanie/wskazanie audytorów wskazanych do przeprowadzenia danego audytu.

Tabela 1. Program audytu wewnętrznego. Opracowanie własne.
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• wszystkie specyficzne działania – czyli np. 

pokazanie odkarmienia myjki pojemników 

lub innego urządzenia oraz pobór prób 

do badań – jeśli tego ma dotyczyć audyt,

• zapewnienie o poufności i bezpieczeństwie 

informacji.

Plan audytu powinien zostać przedstawiony 

audytowanemu do zapoznania się i wniesienia 

uwag.

Przykładowy plan audytu u dostawcy (celem 

zatwierdzenia go) pokazano w tabeli 2. Dobry 

plan gwarantuje realizację zadania audytowe-

go w całości. W przypadku „zgubienia” wątku 

w czasie audytu, plan jest tym co pomaga zwery-

fikować, co już zostało zrobione, a co jeszcze nie 

i przeprowadzić audyt do końca. To co pomaga 

ułożyć dobry plan to też przygotowanie listy pytań 

lub zastosowanie checklisty z audytowanymi wy-

maganiami. Mając listę pytań – poszczególne za-

dania wpisuje się w plan audytu. Również główne 

zagadnienia checklisty mogą być planem audytu.

Wszystkie powyżej opisane działania powinny 

znaleźć się w procedurze prowadzenia audytów 

i okresowo powinny podlegać weryfikacji.

dr inż. Katarzyna Godlewska

Tabela 2. Przykład planu audytu u dostawcy.

1.  Spotkanie otwierające

2.   Ogólny ogląd zakładu (ubój i rozbiór drobiu oraz teren produkcji wędlin).

a)  Decyzja na działalność

b)  Projekt technologiczny

c)  Stan higieniczno-sanitarny

d)  Rozdział zakładu na strefy

e)  Monitoring temperatur

3.  Szczególnie interesujące zagadnienia (dokumentacja oraz praktyka).

a)  Kryteria kwalifikacji dostawców

b)  Dokumentacja przyjęcia surowca

c)  Dokumentacja wydania produktu

d)  Badania prowadzone w zakładzie

e)  Praktyki wpływające na trwałość produktu

f)  Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami

g)  Audyty wewnętrzne

h)  Reklamacje produktów 

i)  Wycofanie

4.  Procedura uboju i rozbioru

a)  Dokumentacja ubojowa i rozbiorowa

b)  Specyfikacje elementów

c)  Klasyfikacja drobiu 

d)  Ubój, rozbiór, produkcja wędlin – bezpieczeństwo produktu

e)  Wychładzanie elementów

f)  Dystrybucja elementów

g)  Identyfikowalność- sposób zachowania w zakładzie

5.  Trwałość wyrobów – czynniki wpływające i stosowane praktyki.

6.  Spotkanie kończące – przekazanie raportu z auditu.

Z wyrazami szacunku

Zarząd oraz pracownicy Kersia Polska Sp. z o. o.
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bmopolska@vlam.be
www.belgijskiemieso.pl

Jeśli chodzi o kompetencje, belgijscy dostawcy mięsa są w 
czołówce. Oferują skrojony na miarę serwis, dostosowany do 
Państwa życzeń i ukierunkowany na maksymalną efektywność. 
Ponadto mięso jest dostarczane niemalże natychmiast - tak, 
jak można tego oczekiwać od dobrego partnera w biznesie.

Belgijscy dostawcy mięsa.  
Niezawodny wybór.
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 � Katarzyna Salomon: Jak w trzech sło-

wach podkreśliłaby Pani fakt, że Standardy IFS, 

a w szczególności IFS Food, są tak poważane 

przez firmy i sieci handlowe na całym świecie?

Beata Studzińska-Marciniak: Dzięki pro-

fesjonalnej wiedzy sprzedawców detalicznych, 

producentów, jednostek certyfikujących i innych 

ekspertów na całym świecie, IFS - International 

Featured Standards opracowuje uznane na ca-

łym świecie standardy jakości i bezpieczeństwa 

produktów, a także programy rozwoju. Wielu de-

talistów i właścicieli marek uznaje certyfikację IFS. 

Certyfikat IFS daje dowód, że certyfikowana firma 

ustanowiła skuteczne procesy zapewniające bez-

pieczeństwo żywności i produktów zgodnie z wy-

maganiami prawnymi i specyfikacjami klientów. 

Standard IFS Food jest uznany na całym świecie, 

jako standard oceny producentów żywności, który 

kładzie właśnie duży nacisk na bezpieczeństwo 

żywności oraz jakość produktów i związanych 

z ich wytwarzaniem procesów

 � Oczekiwana nowa wersja standardu 

IFS 7 została wreszcie opublikowana. Prace 

nad nią trwały dość długo.

Tak to prawda, najnowsza wersja 7 standar-

du IFS Food została wydana na początku paź-

dziernika. Od momentu opublikowania draftu 

standardu IFS v7 minął prawie rok, jednakże było 

to związane ze zmieniającymi się uwarunkowa-

niami w zakresie akredytacji, a także faktem, iż 

czekaliśmy na wydanie nowych wymagań GFSI, 

do których zobligowani byliśmy dostosować wy-

magania nowej wersji. 

 � Jest to nowa, kolejna wersja 

Standardu IFS Food. Z czego wynika fakt wy-

dania kolejnej wersji?

Mając na uwadze wielką odpowiedzialność 

za zaufanie, jakim obdarzają nas certyfikowane 

firmy, a także sieci handlowe oraz nie zapomina-

jąc o procesie ciągłego doskonalenia, cyklicznie 

aktualizujemy nasze standardy, by cały czas za-

pewnić ważność naszych wymagań w stosunku 

do zmieniających się potrzeb rynku, a także wy-

magań i oczekiwań konsumenta w kwestii jako-

ści bezpieczeństwa żywności. Ostatnio takiemu 

przeglądowi został właśnie poddany nasz główny 

standard IFS Food. Przegląd i aktualizacja stan-

dardu związana była wprost z dostosowaniem 

do wymagań GFSI Benchmarking Requirements 

wersja 2020.1, FSMA i przepisów UE, a także wy-

magań akredytacyjnych opisanych w normie ISO / 

IEC 17065. Dodatkowo, proces ciągłego doskona-

lenia jest wpisany w życie wszystkich standardów 

IFS. Chcemy, by nasze standardy były spójne, 

a zmieniająca się rzeczywistość oraz zwiększenie 

potrzeby zaufania do bezpieczeństwa produktów, 

są wyznacznikiem wprowadzania zmian i aktuali-

zacji naszych standardów i programów. 

 � Wracając do nowej wersji standardu 

IFS Food, jakich zmian możemy się spodziewać?

Nowa wersja standardu daje większą ja-

sność, co do tego, czego oczekujemy od audyto-

rów podczas przeprowadzania Oceny IFS Food 

Assessment. Wymagania mają teraz bardziej 

normatywny charakter, a nowa struktura ułatwia 

pracę ze standardem. Kładziemy większy nacisk 

na ocenę na miejscu, a mniejszy na dokumentację. 

Lista kontrolna (check lista) została dostosowa-

na do GFSI Benchmarking Requirements wersja 

2020.1, FSMA i przepisów UE. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze 

zmiany:

• Nowe sformułowanie: audyt IFS Food 

staje się Oceną IFS Food Assessment, 

aby podkreślić podejście procesowe IFS 

zgodnie z ISO / IEC 17065;

• Większy nacisk na ocenę na miejscu, 

mniejszy na dokumentację;

• 15% mniej wymagań;

• Udoskonalona struktura protokołu certy-

fikacji dostosowana do potrzeb zaintere-

sowanych stron IFS;

• Lepiej zdefiniowany system punktacji;

• Jasno ustrukturyzowany raport z Oceny 

IFS Food z znormalizowanymi sekcjami;

• Co trzecia Ocena IFS Food będzie 

niezapowiedziana; 

• Kultura bezpieczeństwa żywności została 

włączona do wymagań;

• Nowe definicje dotyczące procesów zleca-

nych na zewnątrz (outsourcingu) wyjaśnia-

ją różne sposoby zarządzania; 

• Numer GLN (Globalny Numer 

Lokalizacyjny) staje się obowiązkowy dla 

dostawców z Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii;

• Dodatkowe narzędzia wspierające mene-

dżerów jakości, np. nowe kursy e-learningo-

we, zaktualizowane oprogramowanie IFS 

auditXpressX i IFS Audit Manager App do 

audytu wewnętrznego.

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, iż wraz 

z nową wersją standardu IFS, audytorzy będą 

przeprowadzali Ocenę IFS Food Assessment, a nie 

audyt. IFS zdecydował się na zmianę nazewnictwa, 

aby podkreślić podejście procesowe IFS zgodnie 

z ISO / IEC 17065. Ocena IFS Food Assessment., 

to nie tylko audyt, czyli nie tylko: 

• kontrola ogólnych i szczegółowych 

wymagań;

• audyt wymagań wspierających system 

zarządzania. 

Podczas Oceny IFS Food Assessment prowa-

dzone są również inne działania wymienione ISO 

/ IEC 17065, takie jak: 

• wybór próbek produktów do ścieżki Oceny 

na podstawie ryzyka (wybór, który jest 

podstawą ścieżki Oceny);

• ocena w zakładzie, w tym rozmowy 

z personelem;

NOWA 7 WERSJA STANDARDU IFS FOOD 

Najnowsza, 7. wersja standardu IFS Food została wydana na początku października. 
Od momentu opublikowania draftu standardu IFS v7 minął prawie rok, jednakże było 
to związane ze zmieniającymi się uwarunkowaniami w zakresie akredytacji, a także 
faktem, iż czekaliśmy na wydanie nowych wymagań GFSI, do których zobligowani 
byliśmy dostosować wymagania nowej wersji. - mówi Beata Studzinska-Marciniak

Beata Studzińska-Marciniak
IFS Senior Technical Manager 
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• ocena procesu operacyjnego;

• przegląd / kontrola dokumentacji 

i zapisów.

Przechodząc do struktury standardu, należy 

podkreślić, iż została ona zmieniona oraz że obej-

mować będzie osiem kluczowych rozdziałów. Poza 

ogólnymi rozdziałami takimi jak: wprowadzenie, 

cel i zawartość protokołu, program integralno-

ści i stosowanie logo, reszta została podzielona 

zgodnie z procesem certyfikacji na części: przed, 

w trakcie i po Ocenie IFS Food. W protokole certy-

fikacji znalazły się również definicje i zarządzanie 

procesem certyfikacji 

w przypadku złożonych 

podmiotów prawnych. 

Do tej pory IFS Food 

rozróżniał jedynie dwa 

rodzaje struktur firm: 

pojedynczy zakład pro-

dukcyjny oraz zakłady 

produkcyjne w wielu 

lokalizacjach. Od wersji 7 pojawią się dwie ko-

lejne możliwości: zakład produkcyjny z wieloma 

podmiotami prawymi oraz zakład produkcyjny 

ze zdecentralizowaną strukturą. Ze względu na 

różnorodność biznesową, takie dodatkowe moż-

liwości z pewnością znajdą swoje zastosowanie 

w rzeczywistości i będą korzystne dla certyfiko-

wanych firm. Modyfikacji uległ proces rejestracji 

w przypadku niezapowiedzianych Ocen IFS Food. 

Jednostka certyfikująca powinna zostać powiado-

miona najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem 

okna czasowego. Prawdziwą rewolucją okaże 

się jednakże zapewne nowa zasada wynikająca 

z dostosowania do wymagań GFSI, iż od Ocen 

IFS Food wykonywanych począwszy od stycznia 

2021 - co trzecia Ocena IFS Food będzie musiała 

być przeprowadzona w opcji niezapowiedzianej. 

Nie mniejszym zaskoczeniem będzie zapewne 

zmodyfikowany system oceny. Zmianie uległa 

ocena sklasyfikowana na poziom „B” - z definicji 

„odstępstwa”, na zgodność z „Point for attention”- 

zdefiniowany, jako punkt, który wymaga uwagi, ze 

względu na to, że może prowadzić do przyszłych 

odchyleń”. W takim układzie – zarówno dla oceny 

A, jak i B nie byłyby wymagane ani korekty, ani 

działania korygujące. W pozostałych przypad-

kach już jak najbardziej. I tu pojawia się kolejny 

element, tj. wymóg nie tylko działania korygują-

cego, ale również korekty. Jest to również efekt 

dostosowania do wymagań GFSI Benchmarking 

Requirements wersja 2020.1.

W części 2 Standardu IFS Food na uwagę 

zasługuje fakt, iż wiele wymagań związanych z do-

kumentacją zostało usuniętych lub połączonych. 

Pozwoliło to na redukcję ilości samych wymagań 

z 281 do 237, co stanowi 15% wymagań mniej 

w stosunku do poprzedniej wersji standardu. 

Chcemy, by audytor spędzał więcej czasu w obsza-

rach produkcyjnych - co najmniej 50% całkowitego 

czasu trwania audytu. Należy przy tej informacji 

zaznaczyć, iż wraz z wydłużeniem czasu inspekcji 

zakładu, zgodnie z wymaganiami GFSI, zwięk-

szony został wymagany minimalny czas Oceny 

IFS Food do 2 dni. Nowe wymagania dotyczą 

takich tematów, jak: struktura korporacyjna i prze-

gląd zarządzania, pomieszczenia produkcyjne 

i magazynowe, ograniczanie ryzyka związanego 

z obcymi materiałami czy też identyfikowalność, 

zafałszowania żywności i obrona żywności. IFS 

Food Standard Version 7 będzie koncentrować się 

na wprowadzeniu kultury 

bezpieczeństwa żywności. 

Powinno to wpłynąć pozy-

tywnie na wartości i za-

chowanie w organizacji 

w odniesieniu do bez-

pieczeństwa żywności. 

Bardziej szczegółowe 

będą również wymagania 

dotyczące procesów zlecanych na zewnątrz wraz 

z najważniejszą zmianą, iż procesy / produkty 

całkowicie zlecane / wytwarzane na zewnątrz 

nie będą mogły być w zakresie certyfikacji IFS 

Food. W takim przypadku zalecana jest certyfi-

kacja produktów handlowych wg Standardu IFS 

Broker lub równoważnej uznanego standardu 

GFSI opartego na ISO / IEC 17065. Na koniec 

części dotyczącej wymagań należy podkreślić fakt, 

iż ze względu na powtarzające się doniesienia 

wycofań z runku niebezpiecznych wyrobów i braku 

komunikacji w łańcuch dostaw, IFS postanowił 

zaostrzyć wymagania związane z przejrzystością 

informacji i komunikacji. 

Zgodnie z wymaganiem zdefiniowanym 

w Części 2 pkt 1.2.6: w szczególnych sytuacjach 

(w przypadku wycofania produktu i/lub zwrotu 

produktu na mocy urzędowego nakazu dotyczą-

cego zagrożenia bezpieczeństwa żywności i nad-

użyć związanych z żywnością lub jakiejkolwiek 

wizyty organów nadzorujących, w wyniku której 

wydano decyzję i/lub nałożono kary) firma jest 

zobowiązania do poinformowania o tym fakcie 

swoją jednostkę certyfikującą w ciągu trzech (3) 

dni roboczych.

W części 4 nowej 7 wersji standardu IFS Food 

odnoszących się do wymagań dla jednostek akre-

dytujących i certyfikujących nie ma zbyt wielu 

istotnych zmian. Te pojawiają się dopiero w części 

dotyczącej audytorów, weryfikatorów i trenerów. 

Podsumowując, stosunkowo łatwiej będzie uzy-

skać kwalifikację dla kategorii produktów: jajka, 

produkty złożone i karma dla zwierząt. Pojawiło się 

też kilka modyfikacji wymagań dla weryfikatorów, 

dla których zostały wprowadzone wymagania co 

do procesu zatwierdzania i utrzymania kompe-

tencji. Pojawia się również możliwość „przerwy 

w pracy audytora” ze względów zdrowotnych lub 

urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu rozwiązaniu, 

audytor nie straci swoich kwalifikacji (oczywi-

ście po spełnieniu kilku wymagań) w przypadku 

przerwy dłuższej niż 6 miesięcy przy założeniu 

maksymalnego okresu do 3 lat.

Na koniec kilka informacji o raportowaniu. 

Wprowadzone zmiany są bardziej istotne z punktu 

widzenia audytorów i sieci handlowych niż cer-

tyfikowanych firm, ale warto i o tym wspomnieć. 

Stworzono nową strukturę raportu uwzględnia-

jącą najczęściej czytane i najistotniejsze obszary 

takie, jak zakres audytu, wynik ogólny, działa-

nia z poprzednich audytów i są one na samym 

początku. Pozostałe elementy są umieszczone 

w dalszej części raportu, jako te z mniejszym prio-

rytetem: profil firmy, dane audytu, uczestnicy 

audytu itd., zgodnie z potrzebami sieci handlo-

wych. Dla audytorów ważne będzie na pewno 

ustandaryzowanie pewnych elementów, jak np. 

profil firmy, który będzie teraz w formie tabeli 

tak, aby nie zapomnieć o uzupełnieniu wszyst-

kich danych (a tego pilnować będzie już samo 

oprogramowanie auditXpressX). Zostały również 

wystandaryzowane „pola obowiązkowe”, a także 

kolorystycznie wprowadzone szczegółowe opisy 

danych wymagań, będzie pomagać audytorowi 

przy zbieraniu obiektywnych dowodów z audytu. 

Ważnym elementem w raportowaniu jest również 

fakt, iż obowiązkowym do prowadzenia będzie 

aktualny numer GLN.

 � Czy wraz z nową wersją standradu IFS 

Food, Zespół IFS planuje uzyskać akredytację 

oraz uznanie przez GFSI?

Oczywiście. Zarówno uznanie nowej wersji 

standardu IFS Food przez GFSI, jak również proces 

akredytacji, to kolejne etapy po publikacji. Oba 

już trwają. Po pozytywnych opiniach otrzymanych 

przez niemiecką jednostkę akredytującą DAkkS. 

Raport ewaluacyjny DAkkS zostanie udostępnio-

ny Europejskiemu Stowarzyszeniu Współpracy 

na rzecz Akredytacji (EA). Wystąpimy również 

o uznanie GFSI zgodnie z GFSI Benchmarking 

Requirements Version 2020.1.

 � Od kiedy będzie obowiązywać nowa 

wersja standradu IFS Food v7?

Ocenę wg IFS Food V7 Assessment można 

będzie wybrać, jako dobrowolną opcję certyfikacji 

począwszy od 1 marca 2021 r. 

Polska wersja standardu będzie dostępna 

od listopada 2020.

Dziękuję za rozmowę

Beata Studzińska – Marciniak

IFS Senior Technical Manager & IFS 

Standard Manager 

Standard IFS Food

jest uznany

na całym świecie

23GOSPODARKA MIĘSNA



 � Rośnie popularność przetworów mię-

snych pakowanych w puszki i słoiki. Czy ten 

sposób przechowywania jest bezpieczny dla 

konsumentów i dlaczego?

Każdy sposób pakowania żywności jest bez-

pieczny, warunkiem jest jednak przestrzeganie 

przepisów prawa i odpowiednich wymagań.

 � Szkło jest jednym z najstarszych ma-

teriałów używanych do przechowywania. Jakie 

są jego najważniejsze zalety i wady?

Podstawową zaletą szkła jest jego chemicz-

na neutralność. Szkło, jako materiał pochodzenia 

mineralnego, nieorganicznego i równocześnie ma-

teriał przetwarzany w bardzo wysokich temperatu-

rach, jest pozbawiony czynników chemicznych, któ-

re mogą występować w lakierach czy tworzywach 

sztucznych. Biorąc więc pod uwagę ekopodejście i 

ekozdrowie, można powiedzieć, że jest to materiał 

najbardziej neutralny. Posiada jednak jednocze-

śnie bardzo poważne wady, które powodują, że 

szkło nigdy nie stanie się wiodącym materiałem 

opakowaniowym. Powody tego stanu rzeczy są 

dwa, pierwszy z nich to waga opakowań szklanych. 

Niestety, szkło jest materiałem bardzo ciężkim, 

dla porównania - butelka z tworzywa sztucznego 

o objętości 1,5 litra waży do 50 g, natomiast taka 

sama butelka szklana co najmniej dwadzieścia razy 

więcej. Kolejną wadą jest jego kruchość i tłukliwość. 

Problem stanowi także wykrywalność pokruszone-

go szkła w produktach spożywczych. Konieczne 

jest do tego stosowanie kamer z funkcją rentgena, 

a to może stanowić spore utrudnienie. Należy 

pamiętać, że nawet odrobina szkła jest w stanie 

spowodować duże szkody zdrowotne – poranić 

przełyk czy jamę ustną. Z tego właśnie powodu 

szkło nie jest lubiane jako materiał opakowaniowy. 

Eliminuje się je wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 

a tam, gdzie jest stosowane, dokłada się wszelkich 

starań i bardzo mocno pilnuje, aby jego odłamki 

nie dostały się do produktu spożywczego.

 � Co Pan sądzi o opakowaniach 

metalowych? 

Opakowania metalowe są bardzo dobrymi 

opakowaniami jeżeli chodzi o ich trwałość fizyczną 

czy mechaniczną. Z tego też powodu konserwy 

stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 

dodatkowa ochrona. Ogromną zaletą jest to, że 

opakowania metalowe doskonale nadają się do  

sterylizacji i wszelkich procesów obróbki termicz-

nej. Z tego też względu wykorzystywane są przy 

produkcji konserw oraz produktów spożywczych 

wymagających utrwalania termicznego. Wadą, 

podobnie jak w przypadku szkła, jest również ich 

waga. Nie są może tak ciężkie, ale mimo wszyst-

ko, waga jest znacząca. Problemem jest również 

to, że nie można wyeksponować produktu spo-

żywczego wizualnie – nie istnieją przezroczyste 

opakowania metalowe. W przypadku niektórych 

produktów może być to niekorzystne. Z drugiej 

strony, opakowania metalowe kojarzą się klien-

tom z wyrobami ekskluzywnymi, jak na przykład 

kawa. Sprzedawana w estetycznym, tłoczonym 

opakowaniu metalowym postrzegana jest przez 

konsumentów jako produkt wyjątkowy. 

 � Jakie są najważniejsze wymagania 

dla tych materiałów?

Wszystkie rodzaje opakowań, zarówno 

szklane, jak i metalowe muszą spełniać podsta-

wowe rozporządzenie 1935/2004. W przypadku 

opakowań szklanych wydano dwie dyrektywy 

mówiące  o uwalnianiu kadmu i ołowiu. Trwają 

prace nad dopisaniem do listy kobaltu. Jeśli 

chodzi natomiast o opakowania metalowe, mu-

simy wyraźnie odróżnić lakierowane w środku 

opakowania metalowe, które stanowią więk-

szość wykorzystywanych opakowań od czysto 

metalowych nie zawierających wewnątrz lakieru 

czy powłoki organicznej, a jedynie powłokę z  

cyny. W przypadku lakierowanych opakowań 

metalowych należy sprawdzić migrację lakieru. 

Jeżeli badana migracja powłoki wewnętrznej 

opakowania metalowego spełnia wymagania 

prawne, to jest ono bezpieczne.

 � Czy opakowania takie jak puszki i sło-

iki są bezpieczne?

Każde opakowanie jest bezpieczne, jeżeli 

spełnia wszystkie wymagania, natomiast każ-

de może być groźne, jeśli jest produkowane bez 

kontroli. Na przykład opakowanie szklane może 

zostać wyprodukowane ze stłuczki czy szkła 

ołowianego. W ten sposób do neutralnego che-

micznie szkła może dostać się ołów, który będzie 

migrować do produktu spożywczego. Nie jest to 

więc kwestią tego, co produkujemy, istotne jest, 

w jaki sposób to robimy, jakich użyto surowców 

i czy nad procesem istnieje nadzór wewnętrzny 

systemu jakości. 

 � Na co przed wszystkim powinniśmy 

zwracać uwagę?

Jako producenci powinniśmy przede wszyst-

kim pilnować dokumentacji. Mamy obowiązek 

wymagać od dostawców opakowań szklanych czy 

metalowych deklaracji zgodności, w której produ-

cenci opakowań zapewniają ich bezpieczeństwo.

 � Co to znaczy dobre opakowanie - czy 

puszki oraz słoiki mogą spełniać te warunki?

Tak, jak najbardziej. Oczywiście z uwzględ-

nieniem zalet i wad o których mówiłem wcześniej. 

Każde opakowanie jest dobre jeżeli spełnia wy-

magania prawne oraz oczekiwania odbiorców. 

 � Czy są one wystarczającym sposobem 

na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywa-

nym produktom?

Tak. Akurat oba typy opakowań, szczególnie 

konserwy, są w stanie wytrzymać bardzo trudne 

warunki klimatyczne oraz stan wysokiego zagroże-

nia mikrobiologicznego. W związku z tym, używane 

są wszędzie tam, gdzie produkt spożywczy wyma-

ga ekstremalnej trwałości i odporności opakowań.

 � Jaki wpływ na żywność może mieć 

niewłaściwy sposób pakowania?

Niewłaściwy sposób pakowania grozi przede 

wszystkim utratą czystości mikrobiologicznej pro-

duktu spożywczego, a co za tym idzie spowodo-

waniem ryzyka zdrowotnego dla konsumentów. 

Konsekwencją jest też nietrwałość produktu 

spożywczego i jego psucie się szybsze niż to było 

pierwotnie zakładane przez producenta żywności. 

Myślę, że dobrym przykładem może być zastoso-

wanie  opakowania o niewłaściwej przenikalności 

dla pary wodnej lub tlenu -  stosujemy w danym 

produkcie spożywczym atmosferę modyfikowaną 

MAP po czym opakowanie zaczyna przepuszczać 

powietrze. W tym momencie cała zastosowana 

ochrona w postaci atmosfery modyfikowanej staje 

się bezcelowa z powodu zastosowania niewłaści-

wego opakowania. 

Dziękuję za rozmowę.

Słoiki i puszki – wady i zalety
Z Adamem Fotkiem – Ekspertem ds. Badań, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. 
rozmawia Katarzyna Salomon

HAMILTON

Adam Fotek
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 � Czy w związku z aktualną sytuacją 

epidemiczną zauważacie Państwo wzrost 

zainteresowania konsumentów przetworami 

w puszkach i słoikach?

Zainteresowanie konsumentów produktami 

w puszkach i słoikach wzrosło o można powiedzieć 

kilkaset procent w momencie wybuchu pandemii. 

Obecnie sytuacja jest ustabilizowana, ale sprze-

daż kształtuje się na wyższym poziomie w po-

równaniu do sytuacji sprzed pandemii. Szeroki 

asortyment tej kategorii został mocno doceniony 

przez konsumentów głównie ze względu na długi 

termin przydatności, możliwość przechowywania 

poza lodówką i bezpieczeństwo, z którym wiąże 

się zaufanie do starej jak świat formy opakowa-

niowej jaką jest słoik i sam proces przygotowania 

produktu, a więc pasteryzacji czy sterylizacji. Poza 

tym, na rynku póki co nie ma alternatywy dla tego 

typu produktów.

 � Konserwy i słoiki ze względu na liczne 

zalety zaczęły być traktowane jako produkty 

mogące zapewnić konsumentom bezpieczeń-

stwo. Czy słusznie?

Poczucie bezpieczeństwa, spokój ducha 

o własne zdrowie i samopoczucie to w obecnej 

sytuacji podstawa! Wyniki sprzedażowe mówią 

same za siebie. Myślę o bezpieczeństwie słoika – 

tak! Pogląd konsumenta na kategorię konserw nie 

zmienia się – produkt tego typu zawsze był i jest 

kojarzony  z tradycją i domowymi przetworami, 

a więc i z bezpieczeństwem. Teraz możemy obser-

wować odrodzenie się kategorii, a co za tym idzie 

siłę polskiej tradycji i zaufania do sprawdzonych 

od lat receptur.

Bezpieczeństwo to podstawa
Z Anną Burak, menadżerem ds. produktu w firmie Dobrowolscy rozmawia Katarzyna Salomon

 � Proszę o przedstawienie Waszych pro-

pozycji produktów i ich ekspozycji dla klientów.

Nasza propozycja dotycząca ekspozycji 

to drewniany regał z półkami oraz zamykanym 

schowkiem w którym można przechowywać za-

pas. Wraz z regałem oferujemy 15 produktów mię-

snych w słoikach oraz 3 dania gotowe. Wszystkie 

propozycje pod marką „Bracia Dobrowolscy”. 

W skład tej oferty wchodzą: Boczek, Golonka, 

Kiełbasówka z szynką, Wieprzowinka z szynką, 

Wieprzowinka z golonką, Smalczyki z mięsem i ce-

bulą, Smaropajda z boczkiem, Paprykarz, Pasztety 

oraz dania gotowe: Bigos, Bogracz, Fasolka.

 � Które z nich cieszą się największą 

popularnością?

Upodobania są naprawdę różne z przewagą 

dla produktów kojarzonych z dawną kuchnią pol-

ską. Na ten moment na pozycji numer 1 mamy 

bezkonkurencyjny Smalczyk z mięsem i cebulą. 

Poza tym doskonale sprawdzają się propozycje 

przygotowane z mięsa z szynki a czyste etykiety 

stają się standardem. Osobno należałoby rozpa-

trywać dania gotowe – tutaj możemy zauważyć 

pewną sezonowość np. w okresie letnim produkty 

te odnotowują wzrosty sprzedaży.

 � Co wpłynęło na decyzję o poszerzeniu 

portfolio o ten właśnie asortyment?

Podjęcie decyzji ułatwił nam sam konsument. 

Podejście „prokonsumenckie” jeszcze  nigdy nas 

nie zawiodło. Proszę również zauważyć – mamy 

trend „proekologiczny”. Aż 90% Polaków uważa, 

że szklane opakowania to najlepszy wybór dla 

środowiska. Jeżeli połączymy to z tym o czym mó-

wiłam wcześniej, wówczas powstaje duże pole do 

popisu w tworzeniu oferty produktowej: od trady-

cyjnych dań mięsnych, przez dania gotowe aż po 

nowoczesne rillettes. A to wszystko w tradycyjnej 

formie opakowaniowej jaką jest nasz polski wek.

Dziękuję za rozmowę

Anna Burak, menadżer ds. produktu 
w firmie Dobrowolscy.
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 � Dla swoich klientów przygotowaliście 

trzy linie wyśmienitych produktów w słoikach:  

Konserwy w słojach, Ekologiczne konserwy 

w słojach oraz Dania gotowe „Jak u mamy”. 

Proszę o ich przedstawienie.

Na ofertę 15 różnorodnych propozycji, za-

mkniętych w litrowych słoikach, składa się siedem 

zup oraz osiem dań głównych. Ich niewątpliwą 

zaletą jest szybkość przygotowania – wszystkie 

„ślōnskie szpecyjały” po podgrzaniu w garnku lub 

mikrofalówce, są od razu gotowe do spożycia. 

W wachlarzu zup znajdziemy: Grochówkę, Żurek, 

Fasolową, Flaki, Krupnik, Ogórkową i Kapuśniak. 

Zupy są gęste i bardzo treściwe, podane np. ze 

świeżym pieczywem mogą spokojnie stanowić 

jednodaniowy obiad.

Znajdzie się jednak i coś na większy głód. 

Wśród dań głównych prym wiodą uwielbiane przez 

Polaków: Gołąbki, Pulpety w Sosie Pomidorowym, 

Śląskie Rolady w Sosie Pieczeniowym, Żeberka 

w Kapuście, Fasolka po Bretońsku oraz Gulasz. 

Z kolei miłośników kuchni węgierskiej z pewnością 

ucieszy wizja pysznego obiadu, gdzie Leczo bądź 

Bogracz grają pierwsze skrzypce.

 � Skąd pomysł na wzbogacenie oferty 

o te właśnie asortymenty?

Inspiracją przygotowania oferty gotowych 

dań w słojach byli dla nas nasi klienci. Często 

otrzymywaliśmy zapytania o produkty, które mo-

gliby zabrać ze sobą w podróż. W podróży służbo-

wej lub wakacyjnej często nie mamy możliwości 

ugotowania pysznego, prawdziwie domowego 

obiadu od podstaw, a jedzenie barowe zazwyczaj 

szybko nam się nudzi.  My zadbaliśmy o to, aby 

smaczny polski obiad był zawsze pod ręką. 

Sięgają po nie również gospodynie, aby za-

serwować w swoim domu smaczny posiłek. Dania 

słoikowe Berger to smaki znane od pokoleń, two-

rzone według sprawdzonych receptur. 

 � Jak zostały przyjęte przez klientów?

Każde danie ma swój indywidualny smak 

i wyrazistość, dlatego znajduje swoich własnych 

fanów. Cała gama produktów cieszy się powo-

dzeniem wśród naszych klientów.

 � Jakie są najważniejsze zalety tego 

typu produktów?

Zaletą jest przede wszystkim dobrze skom-

ponowany smak. Klienci chętnie sięgają po to, co 

Dania obiadowe w słoikach 
– proste, pyszne i bezpieczne

Z Moniką Berger, wiceprezesem Zakładów Mięsnych Berger rozmawia Katarzyna Salomon

smaczne i wartościowe. Starannie zawekowane 

słoiki pozwalają zachować na dłużej smak i świe-

żość aromatycznych potraw. Klasyczne Dania 

słoikowe marki Berger to prosta w przygotowaniu, 

bezpieczna, a co najważniejsze, pyszna opcja 

sycącego obiadu dla entuzjastów tradycyjnych 

i domowych smaków.

Dziękuję za rozmowę

REKLAMA
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 � Pani Magdaleno, czy popyt na produk-

ty w konserwach jest sezonowy?

Produkty Profi w aluminiowych puszkach cie-

szą się zainteresowaniem niezależnie od pory 

roku. Ze względu na bardzo szerokie portfolio 

oraz różnorodność smaków możemy sprostać 

wymaganiom odbiorców o najróżniejszych gu-

stach kulinarnych. Aluminiowe puszki, w których 

dostępne są między innymi nasze pasztety, smalce 

oraz konserwy mięsne, ze względu na swój długi 

czas przydatności do spożycia, poręczność oraz 

bogaty smak sprawdzą się o dowolnej porze roku, 

w dowolnych okolicznościach. Ich obecność w ku-

chennej szafce zawsze stanowi cenną rezerwę, 

która pozwoli szybko przygotować smaczny i sy-

cący posiłek.

 � Proszę o przedstawienie Waszych 

propozycji dla klientów.

Flagową linią naszych produktów są oczywi-

ście pasztety w aluminiowych puszkach. Wśród 

nich, poza kultowym firmowym, konsument znaj-

dzie kilkanaście innych propozycji. Są to między 

innymi uwielbiany przez dzieci, aksamitny Pasztet 

z pomidorami, z pieczarkami, z papryką, delikat-

ny z koperkiem, z indykiem, z gęsią, swojski ze 

szczypiorkiem czy bardziej wyrazisty z zielonym 

pieprzem, pikantny, z czosnkiem, pikantny pomi-

dorowy lub z suszonymi pomidorami i bazylią. 

Bardzo silną grupą produktową w naszym port-

folio są także zupy gotowe, oparte na wywarze 

mięsnym i warzywach, z kawałkami mięsa lub 

kiełbasy oraz dodatkami, takimi jak ryż czy ma-

karon. Dzięki zachowaniu konsystencji typowej 

dla domowej zupy oraz inspiracji tradycyjnymi, 

polskimi recepturami, praktycznie nie różnią się 

od zup gotowanych w domowej kuchni. Za to 

do ich przygotowania wystarczy zaledwie kilka 

minut na podgrzanie. Wartymi uwagi produk-

tami są także bezglutenowe konserwy mięsne, 

od niedawna dostępne w nowym opakowaniu 

i o jeszcze lepszym smaku. Ta linia to dwie łagodne 

i delikatne wersje drobiowe – Szynka z indykiem 

i Szynka z kurczaka. Linię uzupełniają ponadto 

trzy treściwe propozycje z mięsa wieprzowego – 

Szynka mielona wieprzowa, klasyczna Mielonka 

turystyczna z dodatkiem drobiu oraz wyśmienity 

Gulasz angielski wieprzowy. Dla wymagających 

smakoszy przygotowaliśmy Pasztety Dworskie 

z dodatkiem dziczyzny – mięsa z królika, kacz-

ki, jelenia lub dzika. A także Pasztety Premium 

wzbogacone szlachetnymi, typowymi dla kuchni 

polskiej dodatkami – śliwką, żurawiną czy grzy-

bami leśnymi.

 � Które z nich cieszą się największą 

popularnością?

Zdecydowanie do największych grup pro-

duktowych należą pasztety w aluminiowych 

puszkach oraz zupy gotowe. Zainteresowanie 

nimi wynika także z tego, że składają się z kil-

kunastu odmiennych propozycji, co pozwala 

każdego dnia sięgać po inny smak. Niemniej 

także w segmentach produktów premium ob-

serwujemy stale rosnący wzrost sprzedaży, któ-

ry stanowi odzwierciedlenie zmieniających się 

gustów konsumentów, szukających produktów 

wysokiej jakości o czystej etykiecie i wyjątkowo 

dopracowanym smaku.

 � Skąd decyzja o specjalizacji w tym 

właśnie segmencie?

Bezpieczeństwo o każdej porze roku
Z Magdaleną Sekulską, Dyrektorem Sprzedaży w firmie Profi rozmawia Katarzyna Salomon
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Firma Profi od samego początku specjalizo-

wała się w tworzeniu wysokiej jakości produktów 

garmażeryjnych. Na rozwój w kierunku produkcji 

pasztetów wpływ miało między innymi zapotrze-

bowanie rynku w latach, kiedy nasza firma rozpo-

czynała swoją działalność. Podobne okoliczności 

zadecydowały o wprowadzeniu drugiej z naszych 

najsilniejszych grup produktowych – zup goto-

wych w foliowych opakowaniach typu softpack. 

Zarówno w kategorii pasztetów, jak i zup firma Profi 

zastosowała pionierskie na polskim rynku opako-

wania. Zamknięcie pasztetów w lekkich puszkach 

aluminiowych, pozbawionych ostrych krawędzi, 

idealnie szczelnych i poręcznych pozwoliło nam 

na systematyczne zwiększanie udziału w rynku, 

który dziś kształtuje się na poziomie ponad 50%. 

Z kolei zupy w foliowym opakowaniu stały się o wie-

le bardziej funkcjonalną alternatywą dla ciężkich 

i trudnych w transporcie słoików. Dodając do tego 

wypracowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu 

smak naszych zup, możemy obserwować stały 

wzrost sprzedaży także w kategorii zup z półki, 

dzięki czemu udział wartościowy w rynku przekra-

cza obecnie 40%.

 � Jakie wymagania muszą speł-

niać puszki i słoiki aby były bezpieczne dla 

konsumentów?

Wszystkie opakowania produktów Profi 

wybierane są zgodnie z naszymi wewnętrznymi 

specyfikacjami, a każda partia jest dodatkowo 

szczegółowo sprawdzana przed wprowadzeniem 

na linię produkcyjną. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek niezgodności ze standardami bez-

pieczeństwa cała partia opakowań zwracana jest 

producentowi. Wprowadzając aluminiowe puszki 

oraz foliowe opakowania zup chcieliśmy przede 

wszystkim zapewnić klientowi dostęp do produk-

tów gotowych, które do momentu otwarcia nie 

muszą być przechowywane w warunkach chłodni-

czych. Jest to bardzo wygodne na wielu etapach – 

od produkcji, poprzez transport, magazynowanie, 

poprzez ekspozycję na półkach sklepowych, a na 

domowej szafce kuchennej skończywszy.

 � Jakie są największe zalety produktów 

pakowanych w ten właśnie sposób?

Wśród naszych produktów do unikatowych 

na skalę rynku bez wątpienia należą puszki alu-

miniowe pasztetów oraz foliowe opakowania zup 

gotowych. Każde z nich charakteryzuje się lekko-

ścią, szczelnością oraz wygodą w transporcie. 

Dzięki temu zarówno pasztety w alu-puszkach, 

jak i zupy są wybierane tym chętniej, że poza 

prawdziwie domowym smakiem oferują także 

komfort, którego zapewnić nie mogą przykładowo 

tradycyjne słoiki lub puszki metalowe.

Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
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 � Dla swoich klientów przygotowaliście 

trzy linie wyśmienitych produktów w słoikach: 

Konserwy w słojach, Ekologiczne konserwy 

w słojach oraz Dania gotowe „Jak u mamy”. 

Proszę o ich przedstawienie.

Potencjałem naszej firmy jest niewątpliwie 

specjalizacja w produkcji wysokiej jakości wyro-

bów w słojach. W sierpniu zakończyliśmy dwu-

letnią inwestycję i uruchomiliśmy nowoczesną 

linię do produkcji konserw, która pozwala nam 

na zwiększenie sprzedaży do sieci handlowych 

oraz na rynki zagraniczne. Nasza linia ekolo-

gicznych konserw w słojach to najwyższa jakość 

produktów. Produkty te mają niezwykle wysokie 

walory smakowe oraz odżywcze, charakteryzują 

się wysoką zawartością białka, brakiem glutenu 

i sztucznych substancji konserwujących. Do ich 

produkcji pozyskujemy tuczniki z certyfikowanych 

gospodarstw rolnych. Wyroby te dostępne są 

w większości sklepów specjalistycznych w Polsce 

oraz w licznych sklepach internetowych. Dania 

gotowe to znakomite pulpety w sosie pomido-

rowym, flaczki wołowo-wieprzowe oraz wyroby 

na bazie kapusty kiszonej: bigos, zupa kwaśnica 

oraz kapusta z grzybami leśnymi. Wszystkie re-

ceptury zostały opracowane na bazie domowych 

przepisów, dlatego nie zawierają sztucznych 

dodatków konserwujących czy barwiących. 

 � Skąd pomysł na wzbogacenie oferty 

o te właśnie asortymenty?

Rozwijamy i poszerzamy nasze portfolio sło-

ikowe bacznie obserwując trendy rynkowe oraz 

konsumenckie, zarówno w skali mikro, jak i global-

nej. Staramy się wprowadzać produkty innowacyj-

ne, szukając nowatorskich rozwiązań i pomysłów 

tak, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Podstawą 

każdej nowej linii produktowej jest wysoka jakość, 

polski surowiec oraz prosty skład.

 � Jakie są najważniejsze zalety tego typu 

produktów?

Do najważniejszych zalet użytkowych obok 

wysokiej jakości jest niewątpliwie długi termin przy-

datności -18 miesięcy oraz warunki przechowywa-

nia w temp do 24°C. To wszystko jest możliwe bez 

użycia substancji konserwujących, dzięki procesowi 

sterylizacji, który w bezpieczny sposób zabezpiecza 

i utrwala produkty. 

 � Czy produkty w słoikach spełniają wy-

magania konsumentów dotyczące produktów 

bezpiecznych i o wydłużonym terminie przydat-

ności do spożycia?

Produkty w słojach spełniają wszelkie wy-

magania bezpieczeństwa. Nasz zakład pracuje 

w oparciu o system BRC, od 4 lat uzyskujemy naj-

wyższe noty. Każdego roku cały proces produkcji 

ekologicznych wyrobów w słojach jest kontrolowa-

ny przez specjalistyczną jednostkę certyfikującą.

 � Czy odczuwacie Państwo wzrost zain-

teresowania konsumentów produktami w sło-

ikach i puszkach?

Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowa-

nia produktami w słojach, szczególnie dotyczy to 

dużych sieci handlowych. Konsumenci szukają pro-

duktów gotowych o przedłużonej trwałości, a jedno-

cześnie o wysokiej jakości. Trendy na zdrową żyw-

ność wzmacniają się i nowości, jakie wprowadzamy 

cieszą się zainteresowaniem. Zdecydowanym plu-

sem wyrobów w słojach jest też bezpieczne opako-

wanie. Staramy się szukać nowych, atrakcyjnych 

produktów, które zaskoczą oraz zdobędą szersze 

uznanie konsumentów. Nowością w naszej ofercie 

są smakowe smalczyki czy pasztet z fasolą wrzaw-

ską, która jest certyfikowana- posiada unijny znak 

jakości - Chroniona Nazwa Pochodzenia. Produkt 

ten trafił do konsumentów w całej Polsce trafiając 

na półki jednej z największych sieci handlowych. To 

niewątpliwie wielki sukces dla nas, ale również dla 

rolników z Wrzaw którzy sprzedali całą produkcję 

jednemu odbiorcy. Obecnie nie zwalniamy i pracuje-

my nad kolejnymi innowacyjnymi produktami, które 

pojawią się na półkach sklepowych pod koniec roku.

 � Czy można to powiązać z aktualną sy-

tuacją epidemiczną, czy raczej sezonowością?

Pandemia COVID od początku 2020 roku 

w sposób znaczący wpłynęła na sprzedaż produk-

tów spożywczych. W marcu oraz kwietniu odnoto-

waliśmy znaczący wzrost w sprzedaży wyrobów 

w słojach, kolejne miesiące przyniosły spadki oraz 

stagnację. Bardzo ciężko przewidzieć zachowa-

nia konsumenckie, sezonowość w tej kategorii 

produktowej zaczyna nabierać coraz mniejszego 

znaczenia. Pandemia odbija się szeroko i mocno 

we wszystkich aspektach życia społecznego i jej 

skutki z pewnością będziemy odczuwać przez 

lata. Kolejnym, bardzo poważnym problemem, 

z jakim walczy branża rolna oraz mięsna jest 

ASF. Niestety, problem ten nie ma rozwiązania 

i choroba rozprzestrzenia się, powodując reakcję 

łańcuchową na każdym etapie produkcji. Obecnie 

prognozowanie jest praktycznie niemożliwe, 

problemy które dotykają świat niestety zmienią 

gospodarkę ale też zachowania konsumenckie. 

Dziękuję za rozmowę.

Obserwujemy trendy rynkowe i konsumenckie
Z Urszulą Miazgą - Specjalistą ds. marketingu w Z.M. Smak-Górno rozmawia Katarzyna Salomon

Urszula Miazga - Specjalista ds.
marketingu w Z.M. Smak-Górno
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Jakość na pierwszym miejscu

 � XXXVI Certyfikacja Programu 

Promocyjnego „Doceń polskie” zakończy-

ła się sukcesem produktów z Kuchni Grota. 

Proszę o krótkie przedstawienie wyróżnionych 

asortymentów.

Produkty z serii Kuchnia Grota to gotowe 

dania, które smakują jak domowe. Wystarczy je 

tylko pogrzać przez kilka minut, najlepiej w spo-

sób tradycyjny bez użycia mikrofali. Wyśmienity 

smak produktów jest efektem najwyższej jakości 

polskich surowców, sprawdzonej receptury oraz 

przede wszystkim wysokiej zawartości farszu. 

Składniki użyte do produkcji są świeże, wcześniej 

nie były mrożone, dzięki czemu gotowe produkty 

z Kuchni Grota zachowują swój wyjątkowy smak. 

W skład Kuchni Grota wchodzą między innymi: 

pierogi z mięsem, pierogi z kaszą i grzybami, 

pierogi jarskie z kapustą i grzybami, pierogi ru-

skie, pierogi z serem, pierogi z gęsiną, pierogi 

ze szpinakiem, pierogi drobiowe gyros, pierogi 

z jabłkiem i cynamonem, pierogi z truskawkami, 

pierogi z jagodami, pierogi z borówkami, kluski 

śląskie, kopytka, krokiety, naleśniki, gołąbki oraz 

produkty długo gotowane: pręga wołowa, golonka 

czy policzki wieprzowe.

 � Co jest tajemnicą ich sukcesu?

Tajemnicą sukcesu jest jakość i smak. Nasza 

firma od początku działalności stawiała na jakość 

produktów. W momencie uruchomienia Zakładu 

Żywności Wygodnej zależało nam na tym, żeby 

produkty kulinarne smakowały jak te przyrzą-

dzone samodzielnie w domu przez mamy czy 

babcie. Dlatego receptury czerpiemy z kuchni 

polskiej wzbogacając je o własne przepisy. Co 

najważniejsze, do produktów z linii Kuchnia Grota 

nie dodajemy konserwantów, sorbinianu pota-

su, glutaminianu sodu czy barwników. Ciasto 

w pierogach jest sprężyste i nie skleja się podczas 

podgrzewania. Cały czas wzbogacamy naszą 

ofertę o nowe produkty i smaki.

 � Co skłoniło Państwa do poddania ich 

ocenie przez Lożę Ekspertów Programu?

Nasze produkty doceniane są przez klien-

tów, o czym świadczy rosnący wzrost sprzedaży. 

Zależało nam również na ocenie i opinii wydanej 

przez ekspertów i swojego rodzaju potwierdzeniu 

jakości i smaku bogatej oferty Kuchni Grota.

 � W jaki sposób planujecie promować 

nagrodzone produkty?

Planujemy umieścić logotyp „Doceń polskie 

TOP PRODUKT” – na opakowaniu produktów 

Kuchni Grota, zrealizować kampanię outdoorową 

w postaci billboardów i oklejenia tramwaju grafiką 

informującą o otrzymaniu tytułu „Doceń polskie 

TOP PRODUKT”. Wydrukowaliśmy już plakaty 

na sklepy i zrealizowaliśmy film dot. Certyfikacji 

„Doceń polskie”, który będzie emitowany w sieci 

naszych Delikatesów Mięsnych za pośrednictwem 

TV. Oczywiście ważne są również media społecz-

nościowe. Zostaną opublikowane posty na FB. 

Logo Doceń Polskie pojawi się również w różnych 

materiałach marketingowych typu ulotki, foldery 

czy katalogi produktowe.

 � I ostatnie pytanie - czy, według Pani, 

inicjatywy takie jak Program Promocyjny 

„Doceń polskie” są potrzebne polskim konsu-

mentom i producentom?

Program „Doceń polskie” jest bardzo po-

trzebny, pomaga on konsumentowi wybrać spo-

śród bardzo bogatej oferty handlowej najlepsze 

produkty żywnościowe, wytworzone z polskich 

surowców, w polskiej firmie, zweryfikowane przez 

członków polskiej kapituły. Natomiast z drugiej 

strony, pozwala wyróżnić się polskim producen-

tom na rynku poprzez np. oznaczenie na opako-

waniu logotypu „Doceń polskie” i wskazaniu, że 

jest to wyłącznie polski produkt. Jak wiemy, Polacy 

przywiązani są do polskiej żywności i chętniej wy-

bierają rodzime specjały niż wyroby zagraniczne. 

Ten trend na pewno się utrzyma więc warto, aby 

Program Promocyjny nadal funkcjonował i się roz-

wijał, a certyfikatów „Doceń polskie” przybywało.

Dziękuję za rozmowę.

z Dorotą Banaszkiewicz – Bartyzel - kierownikiem Działu Marketingu
ZPM GROT rozmawia Katarzyna Salomon



Kryzys jak przysłowiowa
„beczka soli”

Badania psychologiczne dowodzą, że odpo-

wiednie podejście i dobór narzędzi zarządzania 

w czasie kryzysu prowadzi do zwiększenia integra-

cji i lepszej współpracy w zespole. Dzięki wspólnej 

pracy nad rozwiązywaniem problemu, jesteśmy 

w stanie wypracować lepsze normy grupowe oraz 

efektywną strategię radzenia sobie z sytuacją 

kryzysową, która może być także wykorzystywana 

w przyszłości. Zatem wspólnie przeżyty kryzys 

może przyczynić się do zbudowania wartościo-

wych i długotrwałych relacji i integracji w firmie.

Podstawą w zarządzaniu zespołem jest wni-

kliwe poznanie jego członków – ich osobowości, 

potrzeb i osobistych dążeń. Warto zdawać so-

bie sprawę z tego, że czynników motywujących 

pracowników jest wiele. Okazuje się, że na zaan-

gażowanie w pracę mają duży wpływ aspekty 

pozafinansowe, które możemy umiejętnie dobrać 

do potrzeb każdego w zespole. Kryzys uzmysławia 

przełożonym wagę nagród i motywatorów innych 

niż wynagrodzenia.

Każdy chciałby być z siebie dumny
W czasie kryzysu szczególnie ważne będą 

działania podbudowujące wartość i znaczenie 

każdego z pracowników oraz dokonań zespołu 

jako całości. Odwołajmy się, jako szefowie, do war-

tości, poczucia odpowiedzialności, kreatywności 

i pomysłowości naszych podwładnych. To może 

pracowników motywować w większym stopniu 

niż pieniądze. Pochwałą i wyrażeniem uznania 

za konkretne działania okażemy szacunek i zbu-

dujemy poczucie wartości pracownika. Ambicję 

wzbudzimy wyznaczając nowe, poważniejsze cele 

i zakresy odpowiedzialności. Zaproszeniem do 

rozmowy na równym poziomie wykażemy sza-

cunek, uznanie dla wiedzy i doświadczenia pra-

cownika czym go dowartościujemy i zbudujemy 

poczucie więzi z firmą, jej wartościami i celami. 

Każdy człowiek potrzebuje mieć cel i widzieć sens 

swoich działań, chciałby mieć poczucie wpływu 

i satysfakcji ze swoich osiągnięć. Po prostu chciał-

by być z siebie dumny.

Konstruktywna „burza”
Istotnym elementem walki przedsiębiorstw 

z kryzysem jest skuteczna, transparentna komu-

nikacja między zarządem a personelem powiąza-

na z zaangażowaniem pracowników w tworzenie 

i wprowadzanie zmian. Pracownik, który uczest-

niczy w procesie rozumie zmiany, czuje się ich 

współautorem, jest doceniony i zaangażowany 

w ich wprowadzanie. Zorganizujmy wspólną burzę 

mózgów, zaprośmy pracowników na spotkanie, 

podczas którego razem wypracujemy strategię na 

czas kryzysu, przydzielimy poszczególne zadania. 

Każdy z członków zespołu będzie miał swoją rolę 

i zakres odpowiedzialności oraz szansę osobistej 

walki z kryzysem.

„Najważniejszą cechą lidera 
w sytuacji kryzysu jest zdolność do 

tworzenia wizji przyszłego sukcesu” 
Warren Bennis

Rola szefa w motywowaniu odgrywa za-

sadnicze znaczenie. Skuteczny szef to taki szef, 

który stymuluje, a nie zmusza, pracowników do 

wykonywania określonych zadań. Szef zespołu to 

lider, a bycie liderem oznacza inspirowanie ludzi.

Przełożony, który sam nie jest zmotywowany, 

raczej nie zdopinguje do wysiłku zespołu. On musi 

być wzorem dla swojego zespołu, reprezento-

wać zmotywowane podejście, chęć do działania, 

poszukiwania rozwiązań, a nie skupiania się na 

przeciwnościach. Warto pamiętać, że pracownicy 

działają na zasadzie „lustra”, to znaczy - odzwier-

ciedlają zachowanie szefa. Najprawdopodobniej 

więc powielą zachowanie przełożonego w sytuacji 

kryzysu. Bądźmy dla nich wzorem i zainspirujmy 

do przekucia kryzysu w sukces.

Kryzys w relacjach B2B
Presja sytuacji kryzysowej odzwierciedla się 

także w relacjach z kontrahentami. Obawa o biz-

nes przekłada się na trudne relacje B2B - pytania 

o bezpieczeństwo i naciski na przestrzeganie 

restrykcyjnych procedur higieny, radykalne rene-

gocjacje warunków umowy. Pojawiają się częstsze 

pytania o dostępność, o jakość, o wprowadzone 

procedury. Częściej także zdarzają się trudne 

rozmowy dotyczące zmian cen lub terminów płat-

ności. Tu także mamy okazję wykorzystać umiejęt-

ności asertywnego pokierowania negocjacjami. 

Paradoksalnie może to wpłynąć na zmniejszenie 

dystansu i zbliżenie z kontrahentami. Wszyscy 

znaleźliśmy się w podobnej sytuacji i jesteśmy od 

siebie uzależnieni. Dużo częstsza komunikacja, 

zrozumienie i elastyczność oraz bezpośrednia 

przyjacielska pomoc pomiędzy firmami ugruntu-

je dotychczasowe kontrakty oraz zmieni relacje 

wzbogacając je o inny, bardziej ludzki, wymiar.

Pandemia odkryła także
wiele nowych obszarów

Psychologowie obserwują teraz zmiany w kon-

taktach międzyludzkich. Więcej pojawia się w nich 

empatii, pomocy, zrozumienia. Realizacja celów, 

twarde reguły rynkowe i bezwzględna rywalizacja 

przestały dominować w zarządzaniu relacjami. To 

świetny moment na to aby zrewidować nasze do-

tychczasowe obszary działalności; spojrzeć inaczej 

na możliwości, wyciągnąć rękę w kierunku nowych 

perspektyw i wspierać siebie nawzajem w biznesie.

Okazuje się, że może być także wiele pozytyw-

nych aspektów związanych ze zmianą czasów, ta-

kich jak odkrycie nowych perspektyw i możliwości, 

z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. 

Kryzys może być dobrym motywatorem i obrócić 

się w sukces. Nie pozwólmy się tylko zawładnąć 

pesymizmowi i nie pogrążajmy w żalu za straco-

nym, poukładanym i przewidywalnym światem. 

Osobiście staram się widzieć raczej pozytywne 

strony sytuacji; cały czas żyć z energią i pasją. 

Pragnę nieustannie dawać dobry przykład mojemu 

zespołowi, wprowadzam więc do firmy nowy zapał 

i dynamikę, ożywiam naszą ofertę nowoczesnym 

podejściem aby otworzyć nowy rozdział w rozwoju 

naszej firmy. To Państwu także polecam i życzę. 

Przekujmy światowy kryzys w nowy sukces!

Izabela Kielczyk

Właściciel i Generalny Dyrektor 

Zarządzający Bellako Sp. z .o.o. 

www.izabelakielczyk.pl

Kryzys to niepowtarzalna szansa!
Zarządzanie w firmie produkcyjnej w niepewnych czasach

okiem psychologa - przedsiębiorcy
Kiedy stanęłam przed wyzwaniem prowadzenia firmy produkcyjnej i stopniowego przejmowania rodzinnej schedy od 

mojego Taty, wiedziałam, że nie będzie łatwo. Przyznają to wszyscy, którzy mieli do czynienia z sukcesją. Dodatkowo pojawiła 
się pandemia, która wywróciła nasz świat do góry nogami, więc pomyślałam: Już chyba gorzej być nie może! I tu doświadczenie 
i wiedza psychologa bardzo mi pomogło podpowiadając: A może to właśnie jest ta szansa, na którą się czeka?
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Ponad 5 tys. oryginalnych receptur
dla przemysłu spożywczego i gastronomii

Oryginalny, pełen pasji, głęboki smak

Wysoka wydajność i powtarzalność smaku

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

Zdrowe, naturalne i tradycyjne receptury
bez glutaminianu sodu

Jesteśmy polską, rodzinną firmą
obecną na rynku od 30 lat

Posiadamy własny
zakład produkcyjny

i niezależne laboratorium

Dysponujemy zaawansowaną 
technologią, dzięki której tworzymy  

nowoczesne wyroby

Naszą jakość potwierdzają
certyfikaty  

Nasze przyprawy to
dusza Twoich potraw!

Żyję z energią i pasją. Uważam, że życie powinno być pełne 
wyrazistych smaków i różnorodnych aromatów. W Bellako 
stanowimy zespół, który z pasją tworzy smaki dla polskich 
produktów spożywczych i dań. Jestem dumna z tego, co 
razem osiągamy z myślą o naszych Klientach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Izabela Kielczyk
Właściciel i Dyrektor Generalny Bellako Sp. z o.o.

Psycholog biznesu, psychoterapeuta, trener ludzi biznesu

Bellako Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe Zabrze
ul. Bytomska 122, 41-803 Zabrze +48 32 271 37 10;

marketing.zabrze@bellako.com.pl

Bellako Sp. z o.o. Biuro Handlowe Warszawa
ul. Gocławska 11, 03-810 Warszawa +48 22 870 11 57;

bellako@bellako.com.pl

www.bellako.com.pl

Smak tworzymy z pasją!







Dear Friend,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-

dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-

tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate vet nulla pariatur. Excepted est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-

dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-

tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis t anim id est 

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sedniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod oris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-

derit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pari.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidi-

dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adonsequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.  

Best regards,

John Doe
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