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Dzień dobry! Jaką rolę odgrywa mięso w naszej diecie? Bierzemy na
tapetę mięso wieprzowe. Na polskich stołach to bez zwątpienia numer
jeden w porównaniu do innych gatunków mięs. „Dane udostępnione przez
GUS dotyczące spożycia poszczególnych rodzajów mięsa przedstawiają,
że w 2019 r. statystyczny Polak zjadał: 40,3 kg wieprzowiny, 28,3 kg
mięsa drobiowego i niespełna 4,1 kg wołowiny. Zachowania żywieniowe
i wielkość spożycia produktów spożywczych w dużej mierze zależą
od czynników o charakterze społecznym i ekonomicznym, takich jak:
jakość, cena, kultura, religia, pochodzenia i aktualna wiedza dotycząca
konkretnych produktów”. Wzrasta świadomość konsumencka, zwracamy
uwagę na zrównoważoną produkcję żywności /s.28/. Drugie ważne
zagadnienie numeru grudniowego, z punktu widzenia technologicznego
i ekonomicznego, to zdolność utrzymania wody przez mięso
i jego przetwory /s.4/. Prezentujemy nowy produkt na rynku
– posadzki antybakteryjne flowfresh /s.48/. Jak obniżyć rachunki
za prąd - przedstawiamy wyniki badań Sunday Polska /s.51/.

Dobrych i spokojnych Świąt dla Państwa.

Katarzyna Urbaniak

Redaktor naczelna
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WODA W MIĘSIE. CZĘŚĆ I.
STRUKTURA, INTERAKCJE, ROZMIESZCZENIE
dr inż. Katarzyna Tkacz
mgr inż. Joanna Ewelina Rydel
dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
mgr inż. Weronika Zduńczyk
Katedra Technologii i Chemii Mięsa,
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zdolność utrzymywania wody przez mięso oraz jego
przetwory jest jednym z ważniejszych aspektów z punktu
widzenia technologicznego, jak i ekonomicznego. Służy
jako parametr do oceny jakości mięsa oraz jest decydującym wskaźnikiem przydatności technologicznej [12].
Cecha ta ma znaczący wpływ na soczystość i kruchość
mięsa oraz na zmiany zawartości wody w mięsie w trakcie
transportu, chłodniczego przechowywania, a także podczas obróbki termicznej [6].
Struktura wody oraz jej
interakcja z białkami
Woda to podstawowy składnik
zwierzęcej, oraz roślinnej komórki
biologicznej. Jest to związek reaktywny, który pełni rolę uniwersalnego rozpuszczalnika oraz czynnika
dyspergującego [1; 7].
Cząsteczka wody dysponuje biegunowym przestrzennym układem
6

ładunków elektrycznych, a więc
jest dipolem, który jest przyciągany
do naładowanych cząstek, takich
jak białka [4]. Dwa atomy wodoru,
połączone są kowalencyjnie z danym atomem tlenu, w rozmieszczeniu symetrycznym, a protony
wodorów wytwarzają biegun posiadający ładunek dodatni. W atomie tlenu występują również dwie
strefy kumulowania elektronów,
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a biegun ładunku przyjmuje wartość ujemną [5]. Cząsteczki wody
są w stanie wzajemnie łączyć się
poprzez wiązania wodorowe, natomiast ujemny region elektronowy
poszczególnej cząsteczki zostaje
przyłączony przez dodatni region
następnej cząsteczki wody [7].
Przyciąganie oraz wiązanie cząsteczki wody następuje poprzez
obdarowanie ładunkiem elektrycz8

nym poszczególnych reaktywnie
odmiennych związków. Rozpuszczalniki zjonizowane takie jak kwasy, zasady czy sole, posiadają jony
zawierające ładunki elektryczne,
które zostają wprowadzone do
uporządkowanej struktury wody,
gdzie zmienia się ich układ przestrzenny oraz zachodzi mocna
polaryzacja dipolów wody. Cząsteczki wody są wzajemnie
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WODA
związana
(hydratacyjna
i strukturalna)

unieruchomiona

wolna

Rysunek 1.
Rodzaje wody występującej w mięsie [1]

przyciągane oraz łączone poprzez
posiadane przez nie ładunki [1].
Białka miofibrylarne stanowią 5560% białek we włóknach mięśniowych i są ważnym składnikiem odpowiadającymi za wiązanie wody
oraz utrzymanie jej w mięśniach
[2]. Miofibryle stanowią większą
część komórek mięśniowych, a ich
zawartość to 82-87% w stosunku
do całej objętości komórek mięśniowych [4]. Powiązane jest to
z ich właściwościami fizykochemicznymi, a także szczególną trójwymiarową strukturą, zmianami
przedubojowymi oraz zmianami,
jakie zachodzą w trakcie przechowywania mięsa [1]. Znacząca ilość
10

wody znajduje się w miofibrylach,
pomiędzy przestrzeniami grubych
filamentów miozynowych a cienkimi filamentami aktynowymi (w tzw.
kieszeniach wodnych). Wielkość
przestrzeni pomiędzy filamentami
kształtuje się w zakresie od 320 do
570 A i jest uzależniona od wartości pH, siły jonowej oraz cieśnienia
osmotycznego i stanu mięśnia po
uboju [7; 5]. Zawartość wody związanej poprzez białka uzależnione
jest od liczby grup polarnych białka, które posiadają ładunek dodatni oraz ujemny, odległości pomiędzy grupami polarnymi struktury
białek oraz wielkości przestrzeni, w której mają możliwość
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Rozmieszczenie wody
w mięsie
Mięśnie, które cechowały
się większą aktywnością
przyżyciową zawierają
większą ilość wody, niż te
mięśnie, które oznaczały się
mniejszą aktywnością.

ustabilizowania się. Cząsteczki
wody w trakcie wiązania się z grupami posiadającymi ładunek oraz
z grupami polarnymi białka obniżają natężenie pola elektrycznego
wokoło tych grup, a także powodują stabilizację układu białko - woda
poprzez zastosowanie zmniejszonej wolnej energii, jaką dany układ
posiada [5; 4]. Grupy polarne
umiejscowione są na powierzchni
zewnętrznej cząsteczki białka i są
ściśle powiązane z cząsteczkami
wody. Siła z jaką przyciągane są
cząsteczki przez grupy polarne,
ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem odległości. Reszta przylegających warstw wody jest słabiej
wiązana. Wymiana następuje ciągle pomiędzy cząsteczkami wody
mocniej i słabiej związanej występującej na powierzchni cząsteczki
białka [5].
14

Najwięcej wody znajduje się
w tkance mięśniowej tuszy zwierzęcej, natomiast jej zawartość
w tkance tłuszczowej jest znikoma. Rozmieszczenie jej jest również zróżnicowane. Około 85%
całej zawartości wody znajduje się
we włóknach mięśniowych (około
60% jest w miofibrylach, natomiast
około 25% występuje w sarkoplazmie), a około 15% znajduje się
w przestrzeniach poza włókienkowych [6]. Ilość wody występująca
w mięśniach jest różna w zależności od gatunku i rasy zwierząt.
Różnice te zależą od ilości tłuszczu
śródmięśniowego – im zawartość
tłuszczu w mięśniu jest większa,
tym zawartość wody jest mniejsza.
Mięśnie, które cechowały się większą aktywnością przyżyciową, zawierają większą ilość wody, niż te
mięśnie, które oznaczały się mniejszą aktywnością [5].
Woda, która w tkance mięśniowej
jest środowiskiem, gdzie zachodzą procesy życiowe takie jak:
przemiana materii oraz energii,
transport substancji odżywczych
oraz produktów odpadowych,
odgrywa także znaczącą rolę
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w przemianach poubojowych. Biorąc udział w utrzymywaniu konformacji białek, a także w kształtowaniu reologicznych cech mięsa,
w znaczący sposób wpływa na
jakość surowca mięsnego [7; 1].
Forma występowania wody w mięsie oraz stopień hydratacji, a także
związania wody są przyczynowo
zróżnicowane i zależne od stanu
fizycznego białek. Rodzaje wody
występującej w mięsie przedstawiono na rys.1.
Woda związana
Woda związana występuje w ilości
około 5% całkowitej ilości wody
[5]. Jest ona wiązana poprzez
grupy polarne i zjonizowane białek, a także innych niewodnych
składników występujących w postaci warstw monomolekularnych.
Woda jest wiązana przede wszystkim przez białka miofibryli, a także
poprzez białka tkanki łącznej [7].
Ilość wody związanej zmienia się
w niewielkim stopniu w trakcie dojrzewania mięsa podczas występowania stężenia pośmiertnego [5].
Zawartość w mięsie wody związanej nie jest zależna od zmian struktury mięsa, m.in. jego rozdrobnienia czy oddziaływania czynników
16

fizykochemicznych i nie jest możliwe usunięcie jej przy zastosowaniu sił zewnętrznych tj. nacisk lub
wirowanie [14].
W obrębie wody związanej możemy wyróżnić wodę hydratacyjną i strukturalną. Jeśli cząsteczki
wody są unieruchomione, a ich
ruch wynika jedynie z ruchu makrocząsteczek, określa się ją jako
strukturalną. Gdy oddziaływania
występujące w układzie woda –
substancja rozpuszczona nie ograniczają całkowicie ruchu cząsteczki wody, mówimy o wodzie hydratacyjnej [15].
Woda unieruchomiona
Największą część wody stanowi
woda unieruchomiona, która jest
rozmieszczona w postaci pozornie
wolnych cząsteczek występujących w przestrzeniach kapilarnych
wewnątrzkomórkowych oraz międzykomórkowych mięśnia. Woda
unieruchomiona
utrzymywana
jest poprzez siły elektrostatyczne,
a także kapilarne [7; 4]. Największą część w całkowitej ilości wody
(80%) stanowi właśnie woda unieruchomiona, która znajduje się
w miofibrylach oraz w błonie komórkowej [11].
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W strukturze mięśnia występuje
wiele przestrzeni kapilarnych, gdzie
istnieje możliwość unieruchomienia wody [7]. Są to: przestrzenie
występujące pomiędzy grubymi
filamentami miozynowymi oraz
cienkimi filamentami aktynowymi
znajdujące się w obrębie miofibryli,
przestrzenie pomiędzy miofibrylami oraz pomiędzy miofibrylami
i błoną komórkową, jak również
przestrzenie między komórkami
oraz przestrzenie pomiędzy wiązkami włókien mięśniowych [5].
reklama

Pneumatyczna skórowaczka
ręczna Model JHS
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NIŻSZA CENA
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ostrza, bardzo
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utrzymania
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100 szt. ostrzy gratis!
Szybki i łatwy sposób na usunięcie
skóry i słoniny
Jarvis Polska Limited Sp. z o.o.
St. Dąbrowa 39, 76-231 Damnica Polska
Tel.: 48 59 725 62 67, Mobile: 48 696 625 474
e-mail: info@jarvispolska.pl, www.jarvispolska.pl
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W okresie przyżyciowym zwierzęcia woda niezwiązana zostaje unieruchomiona w mięśniach w przestrzeniach międzycząsteczkowych
oraz
wewnątrzcząsteczkowych.
Czynnikiem, który odpowiada za
unieruchomienie wody, jest ujemne ciśnienie hydrostatyczne, jakie
panuje w okolicy przestrzeni śródmięśniowych [7; 5]. Siła, z jaką
unieruchomiona jest woda, zależy
przede wszystkim od przestrzeni
kapilarnych: im średnica przestrzeni jest mniejsza, tym silniejsze jest
unieruchomienie wody, a siła potrzebna do jej usunięcia jest większa. Znaczący udział w retencji
wody posiadają przestrzenie kapilarne, które znajdują się w strukturze miofibryli, gdyż większa ilość
wody jest unieruchamiana w otoczeniu cienkich filamentów aktynowych niż w otoczeniu grubych
filamentów miozynowych [5; 7].
Istnieje także możliwość dyfuzyjnej wymiany cząsteczek wody
z komórek w kierunku przestrzeni
międzykomórkowych i na odwrót,
a także możliwość parowania wody
z powierzchni tkanki w kierunku
atmosfery [2]. We wczesnej fazie
okresu poubojowego, poprzedzającej stężenie pośmiertne, woda
unieruchomiona nie wypływa
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naturalnie z mięsa, usunąć ją można natomiast, stosując suszenie
bądź wymrożenie [7].
Przemiany, jakie zachodzą w strukturze mięśnia i właściwościach białek mięśniowych w trakcie rozwoju
stężenia pośmiertnego, transformacji mięśni w mięso oraz także
w trakcie obniżenia pH, znacząco wpływają na unieruchomienie
wody, a także na jej rozmieszczenie w przestrzeniach kapilarnych
mięśnia [5]. Powoduje to, że część
wody wcześniej unieruchomio-

nej może stać się tzw. wodą wolną i wypłynąć z mięsa w formie
wycieku [7].
Woda wolna
Woda wolna wypływa z mięsa pod
postacią wycieku w sposób swobodny, a przepływ z tkanki odbywa się bez zakłóceń [4; 8]. Właściwości wody wolnej są zbliżone do
tych, które charakteryzują wodę
w rozcieńczonych roztworach soli
- cząsteczki wody są połączone

REKLAMA

20
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wiązaniami wodorowymi i charakteryzuje je zwiększona ruchliwość.
Woda wolna nie występuje w mięśniach przed stężeniem pośmiertnym.
Woda ta stanowi rozpuszczalnik dla
substancji organicznych oraz nieorganicznych, a także bierze udział
w procesach fizyczno-chemicznych
oraz jest luźno powiązana z białkami [7]. Słabe siły powierzchniowe

dają możliwość zatrzymywania
wody wolnej w mięsie, a jej ilość
zwiększa się w warunkach, które
pozwalają na przemieszczanie się
wody z przestrzeni kapilarnych ku
powierzchni mięsa [5].
Po przecięciu mięsa następuje wypływanie wody wolnej, pod wpływem sił grawitacyjnych, podłużnymi kanałami pomiędzy pęczkami
włókien na zewnątrz [13].

REKLAMA
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przemieszczanie się
wody z miofibryli
do przestrzeni
wewnątrzkomórkowych
spowodowane
pośmiertnym bądź
chłodniczym stężeniem
(modyfikacja
struktury miofibryli)

przemieszczanie się
wody
z przestrzeni
wewnątrzkomórkowych
do przestrzeni
międzykomórkowych
w tkance
mięśniowej

przemieszczanie
się wody
(wraz
z rozpuszczonymi
w niej składnikami)
ku powierzchni
tkanki mięśniowej
(parowanie, wyciek)

Rysunek 2. Etapy procesu utraty wody w mięsie [1]

Zmiany stopnia
uwodnienia mięsa
Straty wody, jakie występują w mięsie w trakcie przechowywania
chłodniczego, mrożenia oraz procesów technologicznych definiuje
się jako wyciek [4; 9]. Z histologicznego punktu widzenia, stratę wody
oraz składników w niej zawartych,
można określić jako trójstopniowy
proces, którego poszczególne etapy przedstawiono na rys. 2.
Jednym z czynników mającym
wpływ na zmianę stopnia uwodnienia są przemiany biochemiczne,
które związane są ze stanem rigor
moritis oraz dojrzewaniem mięsa,
w którym zostaje zmieniona całko24

wita konfiguracja przestrzenna oraz
ładunek elektrostatyczny białek
miofibrylarnych, powodując zmianę
cech jakościowych, a także właściwości funkcjonalnych białek [2].
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Noże krążkowe są kompatybilne z silnikami innych producentów.
Zapewniają wysoką wydajność, trwałość i niskie koszty eksploatacji.
Wymień stary nóż krążkowy na nowy Suhner i oszczędzaj na kosztach użytkowania.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I SPOŻYWCZEGO
FIRMA KA-GRA
Jest wiodącym na polskim rynku dystrybutorem towarów niezbędnych w przemyśle mięsnym. Swą
prestiżową pozycję zdobyliśmy oferując klientom wieloletnie doświadczenie – istniejemy od 1989 r.
Kompleksowe usługi najwyższej jakości, szeroką gamę oferowanych produktów, profesjonalizm
oraz ogólnopolski zasięg działania. Nasz firma prowadzi aktywną współpracę z partnerami
z Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Włoch oraz Słowacji. Jako regionalny przedstawiciel
firmy Zaltech oferujemy szeroki zakres mieszanek przyprawowych, służymy doradztwem
technologicznym i marketingowym.
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ZNACZENIE MIĘSA WIEPRZOWEGO
WE WSPÓŁCZESNEJ DIECIE
mgr inż. Weronika Zduńczyk
dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
dr inż. Katarzyna Tkacz
Katedra Technologii i Chemii Mięsa,
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiarygodność produktu oraz jego rozpoznawalność
to ważne czynniki mające wpływ na wybór mięsa przez
współczesnego klienta. Zmiany zachodzące w trendach
żywieniowych powodują, że poszukujemy pełnowartościowych produktów spożywczych, które poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywieniowych, będą dla
nas atrakcyjne pod względem kulinarnym i zdrowotnym.
Mięso wieprzowe od lat jest obecne w diecie polskich
konsumentów, co potwierdza jego stale wysoką pozycję
w porównaniu do pozostałych rodzajów mięsa.
Rola mięsa
w żywieniu człowieka
Prawidłowo zaplanowana i urozmaicona dieta oparta jest na obecności mięsa i jego przetworów,
to właśnie one są źródłem łatwo
przyswajalnego pełnowartościowego białka. Korzyści z obecności mięsa w diecie dodatkowo
30

wynikają z faktu, iż zawiera ono
wysokoenergetyczny tłuszcz oraz
witaminy (szczególnie z grupy B).
Mięso dostarcza wiele cennych
składników odżywczych w postaci
jonów żelaza, cynku, selenu czy
niezbędnych aminokwasów koniecznych do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych
odbywających się w organizmie
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dla branży spożywczej

DOSTĘPNE
KOLORY:

AKCESORIA DO NOŻY
PC
KOSZYK
NA NOŻE
ZE STALI
NIERDZEWNEJ
dostępny
w różnych
rozmiarach.
X2

X1
OSTRZAŁKI DO NOŻY TYPU V
Jakość ostrzenia podobna do
oferowanej przez ostrzałki prętowe.

D84 00 30
OSTRZAŁKA
SHARP EASY
INOX
OSTRZAŁKA
SHARP EASY

BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 278 178
zapraszamy na: www.eurodis.pl

OSTRZAŁKA
PRĘTOWA
Dzięki
wykorzystaniu
stali nierdzewnej
i twardej warstwy
chromu rozwiązuje
problemy z korozją.

89-203 Zamość, k. Bydgoszczy, ul. Poznańska 16-18
tel. 52 384 01 42, e-mail: info@eurodis.pl
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człowieka. O atrakcyjności mięsa, jako składnika odpowiedniej
diety, poza szczegółowymi wartościami odżywczymi, świadczy też
jego unikalny zapach i smak oraz
stosunkowa łatwość i szybkość
przyrządzania z niego pożywnego
i smacznego posiłku [Pisula i Pospiech, 2011; Salejda i in., 2013].
Świadomy konsument zwraca
przede wszystkim uwagę na zrównoważoną, przyjazną środowisku
produkcję żywności, bez użycia
GMO oraz antybiotyków. DodatkoREKLAMA

wo współczesne trendy żywieniowe pokazują, że ludzie bardziej niż
dotychczas dbają o zdrowie i odporność i dlatego poszukują produktów prozdrowotnych. Obecnie
obowiązujące zalecenia żywieniowe sugerują ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, zwłaszcza
tłustego. Dlatego producenci mięsa
uwzględniając te wytyczne, dostosowują się do potrzeb rynkowych
i oczekiwań konsumentów. Poprzez
odpowiedni chów i żywienie zwierząt możliwe jest obniżenie zawartości tłuszczu, jak i poprawa właściwości zdrowotnych mięsa [Barłowska i in., 2017; Składanowska-Baryza, 2018; Jarosz i in., 2020].
Spożycie mięsa w Polsce
na przestrzeni 11 lat
Analizując dane dotyczące spożycia mięsa na przestrzeni ostatnich
11 lat, można stwierdzić, że rynek
mięsa w Polsce jest niejednorodny.
Przemiany na rynku mięsa ściśle
powiązane są przede wszystkich
ze zmianami zachodzącymi w konsumpcji produktów pochodzenia
zwierzęcego. Od lat dominującym rynkiem mięsa ze względu
na wielkość spożycia – jest rynek wieprzowiny. Na wykresie

32
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Piły FREUND w Twoim zakładzie
- nowoczesność w zasięgu ręki
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niemiecką jakość i technologię!
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Wykres 1. Spożycie poszczególnych rodzajów mięsa w kg na 1 mieszkańca
w poszczególnych latach 2009 – 2019

przedstawione zostało spożycie
w kg drobiu, wieprzowiny i wołowiny w latach 2009 – 2019 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. (Opracowanie własne na podstawie danych GUS)
Dane udostępnione przez GUS dotyczące spożycia poszczególnych
rodzajów mięsa przedstawiają, że
w 2019 r. statystyczny Polak zjadał:
40,3kg wieprzowiny, 28,3kg mięsa
drobiowego i niespełna 4,1kg wołowiny. Analizując segment spożycia mięsa i podrobów w ostatnich
latach, można zauważyć, że rynek
mięsa wieprzowego w latach 201136

2013 zanotował widoczny spadek
spożycia tego mięsa. Na szczęście
w kolejnych latach nastąpił wzrost
konsumpcji wieprzowiny do w miarę stałego poziomu oscylującego
w granicach 40 kg rocznie.
Zachowania żywieniowe i wielkość
spożycia produktów spożywczych
w dużej mierze zależą od czynników
o charakterze społecznym i ekonomicznym, takich jak: jakość, cena,
kultura, religia, pochodzenia i aktualna wiedza dotycząca konkretnych
produktów. Znajomość czynników
środowiskowych
kształtujących
wybory konsumentów pozwala
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DOZOWNIKI MYDŁA
I ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO
Manotizer, typ 23704
(bezdotykowy)

Dozownik płynu do dezynfekcji
• Szybkie nakładanie płynu do
dezynfekcji na obie ręce jednocześnie
• Dokładne dawkowanie
zadanej ilości płynu
• Wysokowydajna pompa
membranowa zapobiega wypływowi
nadwyżki płynu
• Ograniczenie obsługi dzięki
zbiornikowi 5l.

• Łatwy do czyszczenia
• Wykonany w całości ze stali
nierdzewnej 1.4301
• Specjalna płytka do aktywacji drzwi
automatycznych (opcjonalnie)
OPCJA:
• Możliwość postawienia
na stojaku (różne typy)

Dozownik, typ I1000
(uruchamiany ramieniem)

Dozownik ze stali nierdzewnej do mydła
i środka dezynfekcyjnego
• Zaprojektowany z myślą o higienie
• Zmniejsza ryzyko zakażenia dzięki
możliwości uruchomienia ramieniem
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Regulacja jednorazowej dawki płynu
od 0.7 do 15, ml

INLET
CONTROL TWIST
typ 23743

• Przystosowany do środków
dezynfekujących i mydła
• Pojemność zbiornika 1 l.
OPCJA:
• Również do mydła w pianie
• Z urządzeniem blokującym

zapewnia
bezpieczną
higienę
personelu
przy wejściu
na produkcję!
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producentom żywności na prowadzenie odpowiednich strategii
marketingowych, ale także na poszerzanie prawidłowych wzorców
żywieniowych
[Babicz-Zielińska
i Jażewska-Zychowicz 2015]. Ponadto warto podkreślić fakt, że polskie tradycje żywieniowe w głównej
mierze oparte są na wieprzowinie.
W ramach analizy czynników decydujących o preferencjach polskich
konsumentów mięsa wieprzowego
wskazano, że aż 89% ankietowa38

nych ceni mięso wieprzowe jako
surowiec kulinarny i przerobowy,
a za główny argument uznano walory sensoryczne oraz wartość odżywczą [Połom i Baryłko-Piekielna,
2004]
Wieprzowina – czy nie za tłusta?
Niezwykle zmiennym parametrem
charakteryzującym mięso wieprzowe jest zawartość tłuszczu. Zależy ona od kilku czynników, w tym
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genetyki, żywienia, masy i wieku w momencie uboju, a przede
wszystkim od lokalizacji elementu
kulinarnego w tuszy wieprzowej
[Pisula i Pospiech, 2011; Jeong
i in., 2018]. Nie można więc dyskutować o składzie wieprzowiny bez
podania szczegółów dotyczących
pochodzenia i obróbki tego mięsa. Liczne tabele określające skład
żywności podają różne wartości
odżywcze mięsa wieprzowego
z szerokimi zakresami zmienności
nawet dobrze przebadanych części tuszy. Zjawisko to przyczynia
się do postrzegania wieprzowiny
jako tłustego produktu spożywczego. Warto mieć na uwadze fakt, że
dane przedstawiane w tych tabelach najczęściej pochodzą z analiz
przeprowadzanych kilka lat temu.
W wyniku zapotrzebowania konsumentów na żywność o mniejszej
zawartości tłuszczu, z jednocześnie
wysoką zawartością białka, w ciągu
ostatnich kilkunastu lat hodowcy
trzody chlewnej prowadzą intensywne prace hodowlane, ukierunkowane na właściwy dobór ras do
produkcji żywca i systemy hodowli,
w tym dobór pasz. Ostatnie lata przyniosły w tym zakresie duży progres
– w efekcie prowadzonych działań
wieprzowina zawiera teraz mniej

Dystrybucja produktów wytwarzanych
na bazie surowców karagenowych
i alginianowych serii EUROGEL®
oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w przemyśle spożywczym.

Karagenowe z serii Eurogel®MB
oraz przetworzone wodorosty morskie
Euchema z serii Eurogel®MBE,
przeznaczone są do:
• nastrzyku całych mięśni,
• solanek nastrzykowych i zalewowych,
• nastrzyku surowego mięsa
(elementy kulinarne),

• produkcji wędlin (łatwiejsze plasterkowanie,
redukcja synerezy),
• produkcji konserw sterylizowanych.

Alginianowe z serii Eurogel®MBA,
stosowane są w:

• wyrobach kulinarnych z mięsa, ryb i drobiu,
• tworzeniu emulsji tłuszczowych
(stabilnych termicznie),
• produkcji mięs restrukturyzowanych.

Karagenowe z serii Eurogel®CF
stosowane do:
• uzupełnienia lub jako zamiennik
składników żelatynowych.

Alginianowe z serii Eurogel®CCA
przeznaczone są do:
• produkcji osłonek wytwarzanych
metodą koekstruzji.
POLECAMY TAKŻE WYSOKIEJ JAKOŚCI:

• hydrokoloidy - specjalistyczne produkty
na bazie mączki chleba świętojańskiego,
gumy tara, gumy cassia oraz gumy
konjac, gumy guar, a także

• włókna roślinne, błonniki

(cytrusowy, marchwiowy, jabłkowy).

Zapraszamy do kontaktu!

EUROGUM POLSKA Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 2 lok. 9

+48 22 849 29 95
e-mail: eurogum@eurogum.pl39

www.eurogum.pl
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tłuszczu niż 20 lat temu. Analizując
i rozumiejąc interakcję czynników
genetycznych i środowiskowych,
producenci żywca mają ogromny
wpływ na końcową jakość surowca.
Warunkiem zmiany postrzegania
wieprzowiny jako produktu tłustego
jest jak najdokładniejsze określenie
zawartości tłuszczu, ilościowo oraz
jakościowo [Burgos i in., 2010; Blicharski i in., 2013].
Z zawartością tłuszczu ściśle związany jest poziom kwasów tłuszczowych. Mięso wieprzowe charakteryzuje się korzystnym profi-

lem kwasów tłuszczowych, czyli
niższą zawartością kwasów tłuszczowych SFA, o niekorzystnym
działaniu na zdrowie oraz wyższą
zawartością wielonienasyconych
kwasów PUFA, o działaniu prozdrowotnym. Ważne jest również to,
że spożywając mięso wieprzowe,
dostarczamy do organizmu wielu
składników mineralnych i witamin,
w tym witaminę E – silny przeciwutleniacz oraz witaminę B1 (tiaminę), pełniącą ważną rolę w procesach energetycznych i metabolicznych organizmu człowieka.

REKLAMA

Zapraszamy
do współpracy
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PIŁA TAŚMOWA
DO PODZIAŁU TUSZ
WIEPRZOWYCH
I WOŁOWYCH
Buster 6e

• zasilana elektrycznie piła taśmowa
• do podziału tusz wieprzowych i wołowych
• idealna dla mniejszych zakładów

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY NA RYNKU
Jarvis Polska Limited Sp. z o.o.
tel.: 48 59 725 62 67, mobile: 48 696 625 474
e-mail: info@jarvispolska.pl, www.jarvispolska.pl

PRZETWÓRSTWO Z POMYSŁEM

Co ciekawe dostarczamy przy okazji związki bioaktywne, w tym taurynę, karnozynę, koenzym Q10 (ubichinon), kreatynę [Mroczek, 2015;
Kołodziej-Skalska i in., 2016].
Omawiając
walory
odżywcze,
przerobowe i kulinarne mięsa wieprzowego celowe jest wskazanie,
że dietetycy dokonują porównań
różnych produktów spożywczych,
dlatego Tabeli 1 przedstawiono
wartość odżywczą najczęściej
spożywanych elementów tuszy
wieprzowej, wołowej i kurczaka.

Wysoka wartość odżywcza białek
mięsa wieprzowego i podobna ich
zawartość w chudym mięsie porównywanych gatunków zwierząt
nie oznacza, że walory kulinarne
tych mięs są takie same. Sposób
postępowania z mięsem związany z przygotowaniem go na cele
kulinarne, jest też taki sam. Warto
zaznaczyć to, że chuda wieprzowina ma taką samą zawartość białka
jak mięso brojlerów kurzych i wyższą niż mięso wołowe, cielęcina
czy dziczyzna. Stopień w jakim
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NOŻYCE HYDRAULICZNE
DO CIĘCIA GŁÓW WIEPRZOWYCH
MODEL HC-IV
Solidne, szybkie i sprawne
urządzenie. Czas cyklu cięcia
1,5 sekundy.
Dane techniczne:
• sterowanie pneumatyczno-hydrauliczne
lub elektryczno-hydrauliczne
• max. rozwarcie nożyc: 230 mm
• waga 20,00 kg

NÓŻ PNEUMATYCZNY
DO SKÓROWANIA
MODEL TURBO-III
Idealnie nadaje się do skórowania
bydła, trzody, owiec i jagniąt.
Nóż wyposażony jest w ergonomiczny uchwyt
obniżający wibracje o 25%. Jest lżejszy, szybszy
i posiada większą moc w stosunku do podobnych
urządzeń w branży. Niskie koszty utrzymania, łatwy
do czyszczenia i konserwacji. Cienka głowica,
w pełni odwracalna piła, co dwukrotnie wydłuża
żywotność. Nóż jest doskonale wyważony,
teraz waży zaledwie 1,24 kg.
Model A: 90 psi (6 barów)
Model B: 60 psi (4 bary)

Ostrza dostępne w rozmiarach:
90 mm, 100 mm, 110 mm.

PRZETWÓRSTWO Z POMYSŁEM

wieprzowina jednocześnie pokrywa zapotrzebowanie energetyczne
człowieka oraz zapotrzebowanie
na białko, jest właściwy. Podobnie
wygląda ocena białek mięsa pod
względem aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm ludzki nie jest w stanie sam
wytworzyć. Istotny wpływ na skład
chemiczny mięsa, jak i jego przydatność kulinarną ma również część tuszy, z której dany element lub porcja
mięsa zostały wykrojone [Blicharski
i in., 2013; Mroczek, 2015].

Perspektywy postrzegania
jakości wieprzowiny
W ostatnim czasie szczególną
uwagę zaczęto zwracać na zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wynika to z licznych
sytuacji kryzysowych nagłaśnianych w mediach, np. Afrykański
pomór świń (ASF), powodując tym
samym utratę zaufania do różnych
produktów, zwłaszcza mięsa [Gutkowska i in., 2018]. Powszechna
opinia dotycząca mięsa wieprzo-
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Tabela 1.
Wartość odżywcza najczęściej spożywanych elementów tuszy wieprzowej,
wołowej i kurczaka [Blicharski i in., 2013; Milczarek i Osek, 2016; Makała, 2019;
Domaradzki i in. 2019]
Białko ogółem
[g/100g]

Tłuszcz
[g/100g]

Związki
mineralne
(popiół)
[g/100g]

Wartość
energetyczna
[kcal/100g]

SCHAB

22,95±0,18

3,00±0,12

1,10±0,01

160,34±2,09

SZYNKA

21,81±0,21

4,00±0,14

1,08±0,01

163,25±2,28

BOCZEK

15,08±1,83

25,59±7,91

0,46±0,23

306,00±73,5

ŻEBERKA

13,88±1,34

28,13±6,33

0,54±0,25

306,00±47,4

PIERŚ
Z KURCZAKA

22,8

1,3

1,2

164,9

KARKÓWKA
WOŁOWA

22,60±0,54

1,71±0,61

0,95±0,18

105,89±4,95

W tabeli przedstawiono wartości średnie wraz z błędem standardowym średniej z prób

wego najczęściej wynika z niewiedzy o produkcie i błędnej interpretacji danych dotyczących jego
wartości odżywczej. Znakomitym
i bardzo skutecznym sposobem
przekazywania wiedzy konsumentom o składzie produktu jest znakowanie mięsa świeżego. Poza dostarczaniem wiedzy jest to również
mechanizm komunikowania konsumentom faktu, że wieprzowina
nie jest tak tłusta i niewdzięczna,
jak podejrzewają.
Warunkiem odzyskania zaufania

konsumentów, wraz z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa
jest dostarczenie konsumentowi
rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących jakości żywności
i jej bezpieczeństwa m.in. w ramach prowadzonych akcji informacyjnych upowszechniających
znajomość procedur certyfikowania żywności spełniającej wymogi
jej zdrowotnego bezpieczeństwa,
jak również szeroko rozumianej jakości. Niestety, brak świadomości
konsumentów powoduje, że są
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one często niezauważane. Warunkiem skutecznego przekazu informacji jest stosowanie transparentnych działań związanych z przekazem informacji, m.in. przez widoczne etykietowanie certyfikatów
pochodzących od niezależnych
organizacji i programów zapewnienia jakości żywności [Gutkowska
i in., 2018].
Promowanie mięsa wieprzowego
musi obejmować działania te, które znajdują zastosowanie na rynku
konsumpcyjnym (tj. badanie poREKLAMA
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trzeb i zachowań konsumentów,
kształtowanie stosunków między
producentami i handlem, budowę
właściwej komunikacji z nabywcą,
w tym z wykorzystaniem środków
masowego przekazu), jak i te, które zwykle stosowane są na rynkach
przemysłowych. Mięso wieprzowe
cenione przez konsumentów za
swoją jakość, walory odżywcze
oraz szerokie możliwości wykorzystania kulinarnego, podlega silnemu promowaniu przez różnych
twórców programów marketingowych [Goryńska-Goldmann i Kozera-Kowalska, 2018].
Narzędzia wykorzystywane w ramach promocji mięsa wieprzowego
mają charakter zarówno tradycyjny, jak i nowoczesny. Producenci
wieprzowiny radzą kupować mięso
z certyfikatem. Mięso z systemem
jakości może pochodzić również
od drobnych producentów. Analizując rynek wieprzowiny, można
natknąć się na wiele przykładów
certyfikacji gwarantujące konsumentom mięso najwyższej jakości.
Wśród polskich znaków jakości
można spotkać:
• „ Jakość Tradycja” – jedyny krajowy system certyfikujący produkty regionalne i tradycyjne. Konsument kupujący wieprzowinę
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ul. Chłopickiego 11/13, Warszawa
tel.: (+48) 22 612 30 60, fax (+48) 22 612 19 22
www.elektrocar.pl, biuro@elektrocar.pl

SPRZEDAŻ I SERWIS ELEKTROCAR

Pakowanie próżniowe
mięsa, wędlin, serów i ryb

SUPERVAC

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

Najnowsza linia z tunelem
obkurczającym i osuszającym GK 952/GK 962 B
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z jego certyfikatem ma gwarancję, że kupuje produkt najwyższej
jakości. Jednostka certyfikująca
sprawdza bowiem cały proces
produkcji, mówiąc potocznie –
od pola do stołu, czyli sprawdza
surowiec, sprawdza warunki hodowli,
• System certyfikacji mięsa wieprzowego (PQS) – bazuje przede
wszystkim na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Jego
celem jest wytwarzanie chudego,
wykazującego małą zawartość
tłuszczu mięsa wieprzowego
przy zachowaniu ważnych dla
konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. Obejmuje etap produkcji pierwotnej,
czyli hodowlę i chów oraz obrót
przedubojowy wraz z przetwórstwem. Mięso wyprodukowane
w Systemie PQS charakteryzuje
trwałość, przydatność kulinarną
i przetwórczą oraz smakowitość
i atrakcyjność dla konsumentów,
• System Gwarantowanej Jakości
Żywności (QAFP) – system kładzie szczególny nacisk na zagadnienia: zabezpieczenia produkcji
wysokiej jakości żywca poprzez
stałą opiekę weterynaryjną, przestrzegania zasad dobrostanu
48

zwierząt, utrzymywania w procesie produkcji wysokiej higieny
pracy ludzi i urządzeń technicznych. Daje pewność, że wyroby oznakowane etykietą QAFP
są dobrej jakości i bezpieczne
zdrowotnie. Spełnienie kryteriów
systemu QAFP potwierdza zachowanie jakości i bezpieczeństwa w każdym z ogniw łańcucha
żywnościowego [www.cobico.pl;
www.kalendarzrolników.pl; Goryńska-Goldmann i Kozera-Kowalska, 2018].
Podsumowanie
Znaczenie wieprzowiny na polskim
rynku opiera się na tradycjach kulinarnych w połączeniu z walorami
sensorycznymi i wysoką wartością
odżywczą. Mięso wieprzowe, jako
surowiec kulinarny i przerobowy
jest chętnie przyrządzanym produktem spożywczym i jego spożycie utrzymuje się na wysokim
poziomie. Warto jednak pamiętać,
że zmiany zachodzące w trendach
żywieniowych mają duży wpływ na
wybory konsumenckie. Dlatego
ważne jest, aby stale kontrolować
jakość dostępnego mięsa i przejrzyście przekazywać informację
z tym związane.
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POSADZKI ANTYBAKTERYJNE
Flowfresh z certyfikatem
Indoor Air Comfort® Gold
od Eurofins
Antybakteryjne posadzki żywiczne Flowfresh, marki Flowcrete,
otrzymały certyfikat Indoor Air Comfort® Gold, wydawany
przez organizację Eurofins. Dokument stanowi potwierdzenie,
że produkty te spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria
dotyczące emisji lotnych związków organicznych oraz są
wytwarzane w sposób, który gwarantuje najwyższą jakość oraz
troskę o środowisko.
W praktyce znak ten oznacza, że systemy posadzkowe z grupy Flowfresh
mogą być stosowane w budynkach, które ubiegają się o zielone certyfikaty, ta-
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kie jak LEED czy BREEAM International.
Posadzki z grupy Flowfresh uzyskały
ważny do lipca 2026 roku certyfikat Indoor Air Comfort® Gold na podstawie
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ście zrównoważonego budownictwa – od
etapu pobrania surowców i ich zmieszania, aż do pełnego utwardzenia i użytkowania końcowego,” – powiedział Mikołaj
Tokarski, European Category Manager,
odpowiedzialny za posadzki w CPG Europe.

procedury, która obejmuje regularne
inspekcje w zakładzie produkcyjnym
oraz badania emisji lotnych związków
organicznych (VOC) prowadzone zgodnie z normą EN 16516 w laboratorium
posiadającym akredytację ISO 17025.
Dokument stanowi potwierdzenie, że
spełniają one najbardziej rygorystyczne
wymagania i przepisy dotyczące jakości
powietrza wewnątrz budynków, jakie
obowiązują w Unii Europejskiej, a nawet
poza nią, w zakresie zrównoważonego
budownictwa.
„Jednym z kluczowych aspektów posługiwania się znakiem Indoor Air Comfort® Gold jest fakt, że, aby uzyskać taką
możliwość, zakład produkcyjny jest regularnie monitorowany przez Eurofins.
To potwierdza, że nie tylko nasze posadzki same w sobie spełniają wymagania dotyczące emisji lotnych związków
organicznych, ale także sposób ich wytwarzania jest zgodny z rygorystycznymi
standardami tej organizacji. Połączenie
specjalistycznych testów naszych materiałów w laboratoriach oraz stałej kontroli procesów produkcyjnych daje naszym klientom pewność, że dostarczane
przez nas rozwiązanie pozytywnie przekłada się na ocenę inwestycji w kontek-

Posadzki antybakteryjne Flowfresh to
nowoczesne, bezspoinowe rozwiązania
dla przemysłu spożywczego oraz innych
obiektów i pomieszczeń, w których kluczowe jest zachowanie najwyższego
poziomu higieny. Zawierają Polygiene®,
antybakteryjny dodatek na bazie jonów
srebra, który redukuje ilość bakterii na
powierzchni posadzki nawet o 99%. Powstają na bazie żywicy poliuretanowej
oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów. Są wytrzymałe na uszkodzenia
mechaniczne i działanie substancji chemicznych, a przy tym są odporne na niską i wysoką temperaturę.
Certyfikat Indoor Air Comfort® Gold został wydany przez Eurofins dla całej grupy posadzek Flowfresh marki Flowcrete,
zarówno poszczególnych żywic wchodzących w ich skład, jak i kompletnych systemów, które są wytwarzane w fabryce
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liuretanowych, metakrylowych i winyloestrowych. Posadzki żywiczne Flowcrete
przeznaczone są dla wszystkich branż
i sektorów gospodarki. Są to m.in. wytrzymałe posadzki przemysłowe, higieniczne posadzki antybakteryjne, wodoszczelne i elastyczne posadzki parkingowe, efektowne kolorystycznie posadzki
dekoracyjne, w tym m.in. szlifowane
terazzo żywiczne i „kamienne dywany”
oraz specjalistyczne powłoki chemoodporne.
CPG Europe w Polsce. Oznacza to, że
prawo do korzystania z tego znaku posiadają posadzki, takie jak Flowfresh MF,
Flowfresh HF, Flowfresh RT czy Flowfresh
SR, oraz wszystkie materiały, z których
wykonana jest każda ich warstwa, np.
grunt czy powłoka zamykająca.
Poza Indoor Air Comfort® Gold od Eurofins posadzki antybakteryjne Flowfresh
posiadają także certyfikat HACCP International, który oznacza, że spełniają
najwyższe światowe standardy jakości
i bezpieczeństwa żywności, w związku
z tym mogą być projektowane i stosowane w każdym zakładzie spożywczym.
Dodatkowo, ich właściwości antybakteryjne są potwierdzone zgodnie ze standardem ISO 22196.
Flowcrete to wiodąca marka specjalistycznych, bezspoinowych posadzek żywicznych do zastosowań przemysłowych
i dekoracyjnych, która oferuje światowej
klasy rozwiązania posadzkowe na bazie
żywic syntetycznych: epoksydowych, po-

Producentem i dostawcą posadzek żywicznych marki Flowcrete jest firma
Tremco CPG Poland Sp. z o.o., należąca
do CPG Europe.
CPG Europe, regionalny oddział RPM
International Inc., łączy czołowe marki produktów budowlanych w Europie,
takie jak illbruck, Flowcrete, Nullifire,
Tremco, Vandex i Dryvit. CPG Europe zatrudnia ponad 1400 osób na całym kontynencie i produkuje wysokiej jakości,
specjalistyczne materiały budowlane,
odpowiadające na złożone wymagania współczesnego budownictwa. Marki skupione w tej grupie zaspokajają
różnorodne potrzeby budowlane, od
uszczelniania, klejenia i termoizolacji,
po posadzki, ochronę przeciwpożarową,
hydroizolacje i systemy dachowe.
RPM International Inc. to jedna z wiodących na świecie firm oferujących
produkty budowlane dla odbiorców komercyjnych i indywidualnych, z siedzibą
w Medinie, w stanie Ohio, w USA.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
e-mail: poland@flowcrete.com, tel. +48 22 879 8907
www.flowcrete.com.pl
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Rachunki za prąd niższe o 73%
po montażu fotowoltaiki
– wyniki badania Sunday Polska
Ze względu na wzrost cen prądu i ogólnie rosnące koszty
utrzymania domu, Polacy szukają oszczędności, a produkcja
energii elektrycznej na własny
użytek to jedna z coraz bardziej
popularnych opcji. Najnowsze
badanie Sunday Polska przeprowadzone w październiku 2021
roku pokazuje, że inwestycja
w fotowoltaikę skutecznie obniża koszty energii elektrycznej:
średnio o 73%. Dla porównania,
w lutym tego roku, właściciele
paneli fotowoltaicznych deklarowali obniżenie rachunków
średnio o 65%. Co więcej, rośnie
odsetek posiadaczy własnej
elektrowni słonecznej bardzo
dobrze lub dobrze oceniających
jej funkcjonowanie. Jest ich już
84%, na początku roku takie
zadowolenie deklarowało 77%
badanych.
Kluczowe wyniki badania przeprowadzonego w październiku 2021:
• Fotowoltaika przynosi coraz większe
korzyści finansowe. Średnio o 73%
spadają rachunki za prąd po zamon-

towaniu paneli fotowoltaicznych.
W poprzedniej edycji badania z lutego
2021 r. było to 65%.
• Rośnie również poziom zadowolenia:
84% właścicieli fotowoltaiki bardzo
dobrze lub dobrze ocenia funkcjonowanie przydomowej instalacji. W lutym 2021 r. wskaźnik ten wynosił 77%.
Ankietowanych właścicieli paneli fotowoltaicznych wyróżnia też brak negatywnych opinii.
• Montaż paneli fotowoltaicznych pozwala na większe oszczędności: 86%
gospodarstw domowych zadeklarowało spadek rocznych kosztów energii przynajmniej o połowę. To o 12 pp.
więcej niż w poprzedniej edycji badania.
• Oszczędności są również głównym argumentem za decyzją o inwestycji: już
63% ankietowanych wybór fotowoltaiki motywuje przyszłymi oszczędnościami.
• Proces decyzyjny jest szybszy: 7 na 10
zainteresowanych fotowoltaiką planuje inwestycję w ciągu 24 miesięcy.
W lutym 2021 r. 3/4 chętnych planowało inwestycję w ciągu trzech lat.
• Fotowoltaika jest coraz częściej postrzegana jako standardowy element
prac budowalnych: montaż paneli
fotowoltaicznych rozważa 65% osób
budujących domy i 54% osób remontujących je.
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PODWYŻKI CEN PRĄDU NIE MARTWIĄ
WŁAŚCICIELI FOTOWOLTAIKI
Rosnące koszty energii elektrycznej
przyspieszają zwrot inwestycji w przydomową elektrownię słoneczną. Obecnie wystarczy już nawet 5 lat od montażu, by wytwarzać własną energię niemal
za darmo. Fotowoltaika przynosi realne
oszczędności, co pokazuje najnowsze
badanie Sunday Polska, przeprowadzone w październiku 2021. Właściciele paneli fotowoltaicznych obniżyli rachunki
za prąd średnio o 73%. W przypadku
1/5 badanych koszty energii elektrycznej spadają od 90% do nawet 100%.
Oszczędności z posiadania własnej mikroelektrowni najbardziej motywują do
inwestycji, na co wskazuje 60% ankietowanych.
INWESTYCJA W ZADOWOLENIE
Użytkownicy fotowoltaiki są bardzo zadowoleni z jej funkcjonowania. Aż 84%

54

badanych dobrze lub bardzo dobrze
ocenia jej działanie, czyli o 7 pp. więcej
niż w lutym tego roku. Właścicieli paneli fotowoltaicznych wyróżnia też brak
negatywnych opinii. Wszyscy badani
wskazali wyłącznie pozytywne oceny,
a średnia w pięciopunktowej skali wyniosła prawie 4,3. Posiadacze instalacji
cenią niezależność energetyczną i podkreślają chęć dbania o środowisko.
– Dzisiaj mamy najlepszy klimat inwestycyjny dla rozwoju fotowoltaiki w historii. Naszym klientom montujemy
w każdym miesiącu około 1000 instalacji fotowoltaicznych w całej Polsce.
Choć korzystny mechanizm przechowywania i odbioru energii przestanie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku,
fotowoltaika nadal będzie się opłacać.
Rentowność inwestycji wydłuży się
o rok-dwa lata, dlatego osoby, które
chcą skorzystać najwięcej nie powinny
zwlekać z decyzją. Do krótkiego czasu
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realizacji, który trwa od 2 do 4 tygodni,
należy doliczyć jeszcze do 30 dni na
przyłączenie instalacji do sieci – wyjaśnia Lidia Kłosowska, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży w Sunday
Polska.
BOOM NA FOTOWOLTAIKĘ TRWA
Pozytywne nastawienie Polaków do
technologii fotowoltaicznej odzwierciedlają także inne analizy. Od początku
roku w Polsce przybyło 255 tysięcy mikroinstalacji. Zgodnie z danymi operatorów systemów dystrybucyjnych, ich
liczba na koniec września wyniosła 713
tysięcy. Oznacza to wzrost o 56% w stosunku do 1 stycznia 2021 roku.
Zainteresowanie własną produkcją
energii wzmacniają również ogólnokrajowe i lokalne programy dofinansowania. Środki trzeciej edycji programu
„Mój Prąd” wyczerpały się w niewie-

le ponad 3 miesiące, łącznie wnioski
o wsparcie złożyło ponad 178 tysięcy
osób. Kolejną edycję zapowiedziano na
1. kwartał 2022, łączna kwota dofinansowania ma wynieść około 1 miliarda
złotych. Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki w dedykowanym programie „AgroEnergia”, który
obejmuje również pompy ciepła. W zależności od rodzaju instalacji wnioskujący mogą otrzymać od 15 do nawet 35
tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania.
CO POWSTRZYMUJE POLAKÓW PRZED
INWESTYCJĄ W CZYSTĄ ENERGIĘ?
W lutowej edycji badania Sunday Polska najczęściej podawaną barierą inwestycji w fotowoltaikę były koszty, na
które zwróciło 53% osób. Dzisiaj, tylko
co dziesiąta osoba obawia się wysokich nakładów podczas instalacji paneli
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słonecznych. Badanych częściej powstrzymuje czas zwrotu z inwestycji, na
co wskazują zazwyczaj osoby powyżej
45 roku życia.
– Badanie powtórzyliśmy po 8 miesiącach, które pokazują, jak dynamicznie rozwija się fotowoltaika w naszym
kraju. Coraz więcej osób docenia m.in.
niższe rachunki za prąd i zwraca przy
tym uwagę na ekologię. Cieszy nas, że
koszty inwestycji są już mniejszą barierą. To zasługa programów wsparcia,
instrumentów finansowych i rzetelnego
informowania o tej technologii. Fotowoltaika jest całkowicie bezemisyjnym
źródłem prądu i wyróżnia się długoletnią trwałością. Standardowa instalacja
będzie działać bez przeszkód przez co
najmniej 30 lat. Taka inwestycja uniezależnia nas energetycznie, co w przyszłości może być ogromnym atutem –
podsumowuje Lidia Kłosowska.
SYSTEM OPUSTÓW A NET-BILLING
– CO WARTO WIEDZIEĆ?
Od kwietnia przyszłego roku w życie
prawdopodobnie wejdzie nowy system
rozliczania prosumentów, który wprowadza tzw. net-billing. Zgodnie z nim,
właściciele mikroinstalacji będą musieli

sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej
energii, którą wprowadzają do sieci po
cenach hurtowych. Jeżeli ich zapotrzebowanie na energię będzie większe niż
własna produkcja, będą zobowiązani
do zakupu energii po cenie detalicznej,
czyli według szacunków 2,5 razy drożej.
Obecnie prosumenci mogą przechowywać do 80% nadwyżek wyprodukowanego prądu w sieci energetycznej
i każdy kto podłączy instalację do momentu wprowadzenia zmiany systemu
rozliczania – nadal będzie mógł korzystać z tego rozwiązania przez najbliższe
15 lat.
SZCZEGÓŁY BADANIA:
Badanie zostało zrealizowane przez
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Sp. z o.o. dla Sunday Polska w terminie
1-15 października 2021 na próbie N = 1
077 dorosłych Polaków remontujących/
budujących własne domy jednorodzinne. Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone techniką
CAWI (ankieta internetowa).
KONTAKT:
609 711 711
sundaypolska.pl

O SUNDAY POLSKA:
Sunday Polska jest jednym z liderów na rynku instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Firma oferuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych i przedsiębiorstw – od bezpłatnego
audytu, poprzez pomoc w uzyskaniu finansowania i ulg, po profesjonalny montaż, przyłączenie
instalacji do sieci oraz opiekę posprzedażową. Zespół Sunday Polska składa się z ekspertów
z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Firma posiada sieć kilkuset wyspecjalizowanych
doradców i na bieżąco współpracuje z blisko dwustoma ekipami montażowymi na terenie całego kraju. Sunday Polska zaufało już 22 000 klientów, którym zamontowano blisko 300 000 paneli
i dostarczono instalacje o mocy niemal 110 MW, zamieniając energię słoneczną w elektryczną.
Sunday Polska jest partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Polskiej Grupy Energetycznej w programie „EKOlogicznie w przyszłość”. Firma posiada tytuł
Rzetelnej Firmy przyznany przez KRD oraz jest laureatem 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”.
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ZAPISY DO

NEWSLETTERA
TWORZYMY NOWE PRZESTRZENIE

DO PROMOWANIA
WASZYCH USŁUG!

Korzyści z otrzymywania NEWSLETTERA:
1. Dowiadujesz się przed innymi o nowościach w branży
2. Otrzymujesz informacje o aktualnych promocjach naszych klientów
3. Zyskujesz dostęp do najnowszych wydań informatorów
drobiarskiego i masarskiego
4. Otrzymujesz bieżące aktualności z branży
5. Masz dostęp do promocji i akcji kuponowych
6. Możesz się zareklamować i zamówić wysyłkę dedykowaną dla Ciebie

JAK TO ZROBIĆ?
wejdź na stronę www.informatormasarski.pl
do zakładki „newsletter”
dodaj swój e-mail do bazy

i gotowe!

GIEŁDA MASZYN UŻYWANYCH

CZĘŚCI I MASZYNY MASARNICZE PRODUKCJI
SPOMASZ ŻARY OFERUJE W SPRZEDAŻY:
Maszyny masarnicze po remoncie typu WILK KUTER
MIESZALNIK SKÓROWACZKA NASTRZYKIWARKA
Części: sita, noże do wilków, noże do kutrów,
ślimaki do wilków, uszczelki silikonowe
do pakowaczek, uszczelki do komór wędzarniczych
PROWADZIMY SKUP I REMONTY MASZYN
TEL. KONTAKTOWY 604 711 709, 668 320 076

SPRZEDAM:
• LINIĘ DO
SEPARACJI

2 separatory
Lima 400 DD,
2 podajniki taśmowe
+ detektor metali

• Lima 600 S
Tel. +48 724 997 979
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KUPIĘ
MASZYNY
MASARSKIE
odbiór natychmiast
PŁATNE GOTÓWKĄ

e-mail: skiermaszyny@wp.pl
tel. 660 818 032

EKSPRES

SKUP MASZYN ZA GOTÓWKĘ,
NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR I DEMONTAŻ
502 262 391 501 298 341 508 398 044
kampolsc@gmail.com
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ZUST – IGŁY
Oferujemy wszystkie typy igieł
do nastrzykiwarek mięsa i ryb.
Skup nastrzykiwarek.
tel: 604 46 92 62, e-mail: zust5@wp.pl

SPRZEDAM:

PAKOWACZKI PRÓŻNIOWE DO MIĘSA I WĘDLIN
Z GWARANCJĄ:
• Supervac GK 169 B do pakowania mięsa
świeżego pompa 300 m3
• Supervac GK 501 B pompy Busch1000 + 2 x 250 m3
• Supervac GK812 B pompy Busch 1250 + 630 m3
• Obkurczacz Supervac AT8
• WIBO 8 obkurczacz
• Klipsownica półautomatyczna hiszpańska
Barroso, SK 5-100 do kalibru 100 mm
(fabrycznie nowa) z gwarancją
• Kuter LASKA KR 500 VAC
•S
 eparator kości wołowychi wieprzowych
INJECT STAR P40
•N
 adziewarka Handtmann Vf 100 (po remoncie)
•N
 astrzykiwarka Lutetia 2000 144 igły, 142 noże,
2 głowice
Naprawa nadziewarek
Handtmann Vf 50, VF 80, VF 200, VF 300.
Remonty pomp próżniowych
Busch i Rietschle.
Remonty klipsownic Technopack.

Tel. 501 659 868, 22 612 30 60
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SPRZEDAM
MASARNIĘ
Z UBOJNIĄ
TRZODY
I BYDŁA
Zakład funkcjonował
do 31.12.2020 r.
Lokalizacja:
Topola Szlachecka (woj. łódzkie)
strona internetowa:

www.jkarolczak.pl

Tel: 502 201 632
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SKUP MASZYN MASARSKICH
• nadziewarki Handtmann serii VF-600
• klipsownice Poly-Clip od 2005 roku
• pakowaczki Multivac, CFS
• kutry oraz wilki

PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA
Tel: 604-500-592 lub 531-900-299
e-mail: biuro@kalteks.pl
Zdjęcia maszyn
i aktualności na:
www.kalteks.pl

SPRZEDAŻ MASZYN
PO REMONCIE GENERALNYM
Handtmann VF-830
+ linia Handtmann PLH-226
(po remoncie) na gwarancji
Kuter Nowicki KN-330
– vacuum próżniowy
(po remoncie) na gwarancji
Pakowaczka CFS 660
– 420 mm szerokość folii
(po remoncie) na gwarancji
Handtmann VF-630
(po remoncie) na gwarancji

Handtmann VF-620
(po remoncie) na gwarancji
Linia Handtmann PVLH-241
(po remoncie) na gwarancji
Linia Handtmann AL-216
(po remoncie) na gwarancji
Handtmann VF-300
(po remoncie) na gwarancji
Handtmann VF-200
(po remoncie) na gwarancji

PO ZAKUPIE TRANSPORT,URUCHOMIENIE ORAZ PRZESZKOLENIE GRATIS. ŚWIADCZYMY SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY. REMONTY KAPITALNE NASZYCH MASZYN WYKONUJEMY TYLKO NA ORYGINALNYCH
CZĘŚCIACH. FIRMY HANDTMANN. SPRZEDAŻ RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM LEASINGU.

95-060 Brzeziny (koło Łodzi) Jordanów 4a, www.kalteks.pl, biuro@kalteks.pl
Youtube: kalteks, Instagram: kalteks.meat.machines, tel: 604 500 592 tel: 531-900-299
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FIRMA WEST

KRZYSZTOF KRUTNIK
OFERUJE:
• łuskarki do lodu firm MAJA, HIGEL,
FUNK od 100 kg - 6000 kg/24h
(nowe i używane)
• nastrzykiwarki firm RÜHLE, INJECT
STAR od 8-424 igieł
• skórowaczki zwykłe i taśmowe firm
MAJA, WEBER
• taśmy do skórowaczek (różne typy)
• noże do skórowaczek
• kostkownice firm RÜHLE, TREIF
• odbłoniarki firm MAJA, WEBER
• kutry misowe ALPINA
• koła gumowe

Remonty maszyn
Najniższe ceny w kraju
Zapraszamy na naszą stronę:
www.phu-west.pl
tel./fax (33) 815 61 35
tel. kom. 602 283 252
e-mail: phu.west@vp.pl

KUPIĘ

zabytkową krajalnicę
do wędlin
z kołem zamachowym.
Stan dowolny,
również niekompletną, złom.

Tel. 576-948-827

SPRZEDAŻ
MASZYN
MASARSKICH
Z GWARANCJĄ.
SERWIS.

Serwis części
Masarniczo-Produkcyjnych

SPOMASZ ŻARY
LESZEK MADERA
oferuje w ciągłej sprzedaży:
• noże
• sita do wilka W-70, W-82, W-130,
W-160, W-200 itp.
• noże do kutrów
• uszczelki do komór i pakowaczek
próżniowych wg. wzoru
• oraz wszystkie części do maszyn
wykonujemy również
remonty kapitalne
Profesjonalne ostrzenie sit
i noży do wilków
Sprzedaż maszyn używanych
po kapitalnym remoncie
tel. kom. 602 838 180
tel./fax (68) 362 38 20
leszekmadera@gmail.com

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
POMP BUSCH
RA 630, RA400, RA 300, WV500.

• Hiszpańska klipsownica
automatyczna Lorenzo Barroso
• Włoski traysealer pakujący
w MAP i próżni.
Tel. 22 612 30 60, kom. 533 66 14 37

MIEJSCE
NA TWOJE
OGŁOSZENIE

Tel. 608 248 487
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ZAMAWIAM OGŁOSZENIE
W GIEŁDZIE MASZYN UŻYWANYCH
INFORMATORA MASARSKIEGO
ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE
(dane do wystawienie faktury)
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba do kontaktu:
Tel.:

..............................................................................

...........................................................................................................

Format ogłoszenia:
Treść ogłoszenia:

1/8

1/4

1/2

1

..................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................

Zgłoszenia pod adresem e-mail: masarski@koopress.com
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CENNIK OGŁOSZEŃ
Format strony
Ogłoszenie
bez zdjęć
Maksymalna ilość
zdjęć w ogłoszeniu
Cennik publikacji
zdjęć

1/8

1/4

1/2

1

100 zł
100
zł*

190 zł
190
zł*

360 zł
360
zł*

550 zł
550
zł*

1

2

4

8

Dopłata za każde publikowane zdjęcie 20 zł brutto

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail:

masarski@koopress.com

Warunkiem zamieszczenia (lub przedłużenia) ogłoszenia
w giełdzie maszyn używanych jest:
• uiszczenie przedpłaty (wg. cennika) przed każdorazową edycją
lub w kwocie obejmującej wielokrotność edycji;
• przesłanie (e-mailem lub listownie) potwierdzenia treści i ilości edycji.
Brak przedpłaty i/lub niedostarczenie treści w terminie do 20. dnia
miesiąca poprzedzającego wydanie Informatora, w którym ogłoszenie
ma się ukazać, oznacza jego niezamieszczenie na łamach czasopisma.

Ogłoszenia w GIEŁDZIE MASZYN UŻYWANYCH
publikowane są wyłącznie na zasadzie przedpłat!
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AMPERO THERMO-EST

10-11

26, 27

Kagra

Aplok

32

Master

Arendt

24

Metalbud

1

Axis

33
38

Młynkol

40

BioEfekt
Dadaux

insert

Delta Dębica

20

Elektrocar

45

Erka

31

Eurodis
Eurogum

9

Plan
Regis

1 str. okładki

Sekwens

42

Servo

17

29

Termpol

13

37

Ti-Ma

16, 21

Jarvis

15, 18, 19, 23, 25, 30, 44

7

Jugema

4 str. okładki

Wamma

insert

Vemag

5

w następnym numerze...

WODA

W PRZETWÓRSTWIE
CZ.2

PRODUKCYJNE

KSZTAŁTOWANIE
BARWY
PRZETWORÓW MIĘSNYCH
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INNE

CENNIK REKLAM
Cena jednostkowa za reklamę (2 kolory)
w zależności od ilości zamówionych edycji
Powierzchnia
reklamowa

1

3

6

12

1 strona

840 zł*

760 zł*

720 zł*

670 zł*

1/2 strony

630 zł*

570 zł*

540 zł*

500 zł*

1/4 strony

420 zł*

380 zł*

360 zł*

340 zł*

Cena jednostkowa za reklamę (pełnokolorową)
w zależności od ilości zamówionych edycji
1 strona

1520 zł*

1370 zł*

1300 zł*

1220 zł*

1/2 strony

1100 zł*

980 zł*

930 zł*

880 zł*

1/4 strony

672 zł*

608 zł*

576 zł*

544 zł*

* Ceny netto

Informujemy, że jesteśmy płatnikiem VAT (23%)
Termin oddania numeru do druku - 25. dnia każdego miesiąca
Konto: KOOPRESS Sp. z o.o.
PKO BP SA I O/Olsztyn 70102035410000570202800811 SWIFT: BPKO PL PW
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PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ:

POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW
na stanowiska:

• MONTER SERWISANT (praca na terenie całej Polski)
• SPECJALISTKA LUB SPECJALISTA D/S SPRZEDAŻY MASZYN (Gdańsk)
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.ti-ma.pl

