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Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Na Państwa ręce przekazuję egzemplarz Wielkiej Księgi Wołowiny 
wydanie elektroniczne – pierwszego w Polsce kompleksowego 
opracowania dotyczącego wyśmienitego mięsa, jakim niewątpliwie 
jest wołowina.

Mięso to przez wieki gościło na polskich stołach pod różnymi 
postaciami i na stałe wpisało się w historię naszej sztuki kulinarnej. 
W latach 90. jednak, głównie z powodu słabej jakości surowca 
dostępnego na rynku, a także z powodu związanych z nim wielu 
stereotypów, znacznie straciło na popularności. 

Obecnie wołowina ponownie zyskuje zwolenników i  coraz częściej 
pojawia się nie tylko w menu najlepszych restauracji, ale stanowi 
również istotny element codziennej diety Polaków. 

Dziś dobre wrażenie i inspiracje kulinarne związane z tym świetnym 
mięsem najczęściej przywozimy z zagranicznych podróży. Nie 
wiemy, że rodzimy przemysł mięsny produkuje doskonałej jakości 
wołowinę porównywalną z argentyńską czy amerykańską – jak 
choćby właśnie tę z certyfikatem Quality Meat Program, który 
gwarantuje wysoką, powtarzalną jakość oraz niezapomniane 
doznania smakowe. 

Oddaję w Państwa ręce tę książkę, aby zainteresować, zaintrygować, 
zainspirować do przygody z wołowiną QMP. 

Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji wysokiej jakości wołowina 
znów będzie świętować swoje złote czasy. I powróci przekonanie, 
że dobra wołowina, jaką niewątpliwie jest QMP, stanowi gwarancję 
kulinarnego sukcesu!
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SYSTEM QMP 
QUALITY MEAT PROGRAM

DOBROWOLNY, OTWARTY SYSTEM PRODUKCJI 
MIĘSA WOŁOWEGO O GWARANTOWANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI, 

 ZARZĄDZANY PRZEZ POLSKICH HODOWCÓW.

System QMP określa standardy dotyczące całego procesu produkcji mięsa wołowego. 

Dzięki temu wołowina z certyfikatem QMP ma określoną wysoką jakość. Jest krucha, soczysta, niezwykle smaczna, a źródło jej pochodzenia jest 
w pełni możliwe do zidentyfikowania.

Do Systemu QMP należą wytwórcy pasz, producenci bydła mięsnego, przewoźnicy żywca oraz przetwórcy mięsa.

Wszyscy członkowie Systemu QMP muszą spełniać standardy jakościowe wydane przez Jednostkę Stanowiącą Standardy QMP [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Mają również obowiązek co roku poddawać się certyfikacji i kontroli przez wyznaczoną niezależną jednostkę certyfikującą. 

Spełnienie wymagań wyznaczonych przez System QMP na wszystkich kolejnych etapach produkcji pozwala otrzymać mięso wołowe wysokiej 
jakości, której oczekuje konsument.



STANDARDY SYSTEMU QMP – BYDŁO

Określają one standardy dla producentów bydła [1] stanowiących kluczową część łańcucha produkcji wysokiej jakości wołowiny QMP. Członek 
Systemu QMP – Bydło przyjmuje i stosuje dobrowolnie zasady szczególnego doboru zwierząt do systemu, metod ich utrzymania oraz żywienia.

Standardy Systemu QMP – Bydło stawiają przed producentami bydła wiele wymagań. Oto najważniejsze z nich:

 ✓ Do Systemu QMP kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła (Limousine – LM, Charolaise – CH, Angus – AN i AR, 
Hereford – HH, Salers – SL, Simentaler – SM) oraz krzyżówek: mieszańców mięsnych – MM, w których materiał ojcowski po-
chodzi od buhajów ras mięsnych.

 ✓ Wszystkie pasze i dodatki żywieniowe muszą pochodzić od członka Systemu QMP – Pasze lub innego spełniającego takie 
same standardy. 

 ✓ Każda sztuka bydła ma otrzymywać zgodną z wszelkimi właściwymi aktami prawnymi w Polsce i UE dawkę żywieniową, która 
wystarcza do utrzymania pełnego zdrowia i jest odpowiednia dla jej stanu fizycznego oraz statusu produkcyjnego.

 ✓ Żywienie powinno być zbilansowane, co pozwoli osiągnąć odpowiednią masę tuszy w młodym wieku zwierząt.

 ✓ Niedozwolone jest korzystanie ze stymulatorów wzrostu. 

 ✓ Każde zwierzę powinno być w pełni możliwe do zidentyfikowania na każdym etapie obrotu.

 ✓ Bydła nie można trzymać na uwięzi.

 ✓ Bydło musi być utrzymywane w czystości i higienie.

 ✓ Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie gospodarstwa powinny umieć obchodzić się z bydłem. Są zobowiązane na 
każdym etapie produkcji działać tak, by nie naruszać dobrostanu zwierząt.

 ✓ Przed załadowaniem na środek transportu zwierzęta mają być dobrze nakarmione i napojone.
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STANDARDY SYSTEMU QMP – PASZE

Określają one standardy produkcji i dostaw pasz dla bydła [2]. Członkami Systemu QMP – Pasze są producenci i dostawcy materiałów paszowych, 
mieszanek paszowych, mieszanek paszowych dietetycznych, dodatków paszowych, premiksów i pasz leczniczych dla członków oraz uczestników 
Systemu QMP.

Standardy Systemu QMP – Pasze stawiają przed producentami oraz dostawcami pasz wiele wymagań. Najważniejsze z nich to:

 ✓ Wszystkie pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe, mieszanki paszowe dietetyczne, dodatki paszowe, premiksy i pasze 
lecznicze oferowane przez handlowców muszą pochodzić od członków Systemu QMP.

 ✓ Dostarczane pasze mają być zgodne ze specyfikacją dla bydła. Członek programu musi mieć pełną wiedzę na ich temat.

 ✓ Producenci mieszanek paszowych i dodatków są zobowiązani wymienić składniki odżywcze i substancje czynne znajdujące 
się we wszystkich produktach. Powinni utrzymywać czystość każdego miejsca produkcji i zapewnić utrzymanie tych miejsc we 
właściwym stanie.

 ✓ Produkowane dodatki i mieszanki paszowe dietetyczne są monitorowane i badane w upoważnionych laboratoriach.

 ✓ Wymagane jest pisemne postępowanie identyfikacji dla wszystkich materiałów paszowych i gotowych produktów. 

 ✓ Członkowie Systemu QMP – Pasze są zobligowani posiadać program kontroli jakości opracowany w formie pisemnej.
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STANDARDY SYSTEMU QMP – TRANSPORT

Określają one standardy transportu bydła [3]. Transport bydła zgodnie z wymaganiami Systemu QMP ma zagwarantować dobrostan zwierząt. 

Standardy Systemu QMP – Transport stawiają przed członkami systemu kilkadziesiąt wymagań. Najważniejsze z nich to:

 ✓ Wszyscy członkowie systemu są zobowiązani zapewnić zwierzętom dobrostan zgodnie z prawodawstwem europejskim.

 ✓ Pracownicy obsługujący transport muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i licencje potwierdzające poziom ich kompetencji, 
przechodzić wymagane szkolenia oraz przestrzegać wysokich wymagań Systemu QMP – Transport.

 ✓ Bydło należy umieszczać w zagrodach o odpowiedniej wielkości, zgodnie z wymaganiami dla dobrostanu zwierząt.

 ✓ Zwierzęta muszą być załadowywane i rozładowywane ostrożnie, w spokojnej atmosferze i przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ich ciała.

 ✓ Zagęszczenie zwierząt podczas transportu powinno spełniać wysokie wymagania Systemu QMP – Transport.

 ✓ Wszystkie pojazdy i naczepy używane do transportu bydła mają być sprawne, odpowiednio wentylowane, regularnie konserwo-
wane i serwisowane, czyszczone oraz poddawane dezynfekcji zgodnie z aktualną legislacją. 

 ✓ Kierowcy powinni być świadomi odpowiedzialności za dobrostan każdego zwierzęcia, które transportują. Mają prawo odmówić 
przewozu zwierząt nienadających się do transportu. 

 ✓ Kierowcy są zobowiązani stosować technikę jazdy umożliwiającą zachowanie zwierząt w dobrostanie. Oceniają na bieżąco 
wszystkie potencjalne zagrożenia, unikając ostrego hamowania i szarpnięć. Pokonują wszelkie zakręty w sposób płynny i ła-
godny.
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STANDARDY SYSTEMU QMP – MIĘSO

Określają standardy produkcji mięsa wołowego dla ubojni i zakładów rozbioru [4]. Są ostatnim przed konsumentem ogniwem łańcucha Systemu 
QMP. 

Standardy Systemu QMP – Mięso stawiają przed jego członkami kilkaset szczegółowych wymagań. 

Oto najważniejsze wymagania Systemu QMP – Mięso w okresie od transportu zwierząt do uboju:

 ✓ W gospodarstwie, punkcie gromadzenia zwierząt, podczas transportu do ubojni i na miejscu w ubojni należy obchodzić się 
ze zwierzętami z należytą dbałością i przez cały czas mieć wzgląd na ich dobrostan.

 ✓ Zwierzęta powinny zostać wyładowane niezwłocznie po dotarciu na miejsce uboju za pomocą odpowiednich ramp wyładunko-
wych.

 ✓ Kojce, przegrody i przejścia muszą być zaprojektowane, zbudowane i utrzymane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko 
stresu lub zranienia zwierząt. Powinny być także skutecznie czyszczone.

 ✓ Po wyładunku zwierzęta powinny zostać rozmieszczone i utrzymywane w czystych kojcach oraz w tych grupach, w których były 
transportowane.

 ✓ Ubojnie i zakłady rozbioru muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej i spełniać wszelkie wymagania prawa. Zakłady 
mają mieć wdrożony w pełni udokumentowany i sprawny System HACCP. Pozwala on eliminować wszelkie potencjalne zagro-
żenia mikrobiologiczne, chemiczne oraz fizyczne.

 ✓ Pracownicy ubojni są zobligowani opanować wiedzę dotyczącą zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz stosować praktyki gwa-
rantujące zwierzętom humanitarne traktowanie i minimalizujące stres podczas wyładunku i przetrzymywania. 

 ✓ Zwierzętom przetrzymywanym w ubojni dłużej niż przez 12 godzin należy podawać wodę i pokarm z odpowiednią częstotliwo-
ścią.

 ✓ Zwierzęta są uśmiercane zgodnie z obowiązującym prawem po uprzednim ogłuszeniu, w sposób humanitarny, przy minimalnym 
stresie, w warunkach należytej dbałości i względu na ich dobrostan. Zakazane jest m.in. uderzanie lub kopanie zwierząt, stoso-
wanie nacisku w sposób powodujący ból lub cierpienie, zawieszanie zwierząt za pomocą urządzeń mechanicznych, podnosze-
nie lub ciągniecie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi, ogon lub sierść.

 ✓ Ubój zwierząt powinien następować partiami. Zwierzęta z gospodarstw zatwierdzonych w Systemie QMP mają być przypisane 
do jednej partii i oddzielone od zwierząt pochodzących z gospodarstw niezatwierdzonych w Systemie QMP.

 ✓ Po wytrzewieniu i oznakowaniu półtusze należy niezwłocznie przetransportować do chłodni. Procedura schładzania ma gwa-
rantować, że w ciągu pierwszych 10 godzin po uboju temperatura mięśni w tuszach nie spadnie poniżej +10 °C. Następnie 
temperatura mięśni głębokich tuszy ma zostać jak najszybciej zredukowana do przedziału od 0 °C do 7 °C.
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NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA SYSTEMU QMP – MIĘSO  
W OKRESIE OD CHŁODZENIA TUSZ DO PAKOWANIA MIĘSA:

 ✓ Tusze i półtusze muszą być w magazynie chłodniczym wyraźnie oznakowane jako zatwierdzone w Systemie QMP.

 ✓ Rozbiór mięsa należy przeprowadzać w higienicznych warunkach i odpowiednio szybko. Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia 
mięsa i rozwoju niepożądanych mikroorganizmów. Temperatura wołowiny nie powinna wzrosnąć podczas rozbioru powyżej 
7 °C. Temperatura powietrza w pomieszczeniu rozbioru musi być utrzymana poniżej 12 °C.

 ✓ Po wydzieleniu elementów tuszy i półtuszy należy je schłodzić i przechowywać w otoczeniu zapewniającym temperaturę w mię-
śniach głębokich na poziomie od 0 °C do 4 °C. 

 ✓ Każdy zakład pracujący w Systemie QMP musi mieć wdrożoną procedurę dojrzewania mięsa (z określonym minimalnym czasem 
dojrzewania i gwarantowaną przydatnością mięsa do spożycia). Zakład wprowadzający wołowinę Systemu QMP do łańcucha 
dystrybucji ma zagwarantować, że wołowina jest dostarczana do sprzedaży detalicznej po wymaganym okresie dojrzewania.

 ✓ W przypadku, gdy elementy mają być pakowane próżniowo, powinno to nastąpić niezwłocznie po odkostnieniu i oczyszczeniu. 
Jeżeli element został odkostniony częściowo, krawędzie kości nie mogą wystawać, co pozwoli uniknąć rozszczelnienia opako-
wania. 

 ✓ Należy stosować opakowania niezwrotne zewnętrzne nowe, czyste i przeznaczone do pakowania żywności. 

 ✓ Mięsu w opakowaniach trzeba zapewnić ochronę przed niekorzystnym działaniem otoczenia (czynników fizycznych, wilgoci itp.). 

 ✓ Opakowania detaliczne z mięsem wyprodukowanym w Systemie QMP muszą mieć dokładnie opisaną zawartość i oznaczoną 
datę przydatności mięsa do spożycia. Należy na nich umieścić zalecenia dotyczące przechowywania w warunkach domowych 
oraz dane producenta. Poza tym muszą być oznakowane znakiem System QMP, a także spełniać wymogi określone w odpo-
wiednich przepisach.

 ✓ Producent ma dowieść pełnej i jednoznacznej możliwości zidentyfikowania każdej partii mięsa na każdym etapie produkcji oraz 
odtworzenie przebiegu procesu chowu zwierzęcia lub grupy zwierząt do momentu wysyłki lub sprzedaży.

 ✓ Każdy produkt opatrzony etykietą ze znakiem System QMP powinien spełniać wymogi określone w Systemie QMP, może zawie-
rać tylko mięso zwierząt zarejestrowanych w systemie gwarantowanego pochodzenia i wyprodukowane zgodnie z wymogami 
Systemu QMP.

WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

OPIS WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH MIĘSA WOŁOWEGO W SYSTEMIE QMP

Gwarantowana wysoka jakość mięsa wołowego ze znakiem QMP wynika z obowiązków wszystkich członków Systemu QMP – Quality Meat 
Program. Jakość mięsa wołowego w systemie wyznaczają wymagania stawiane na każdym etapie procesu produkcji: od komponowania pasz, 
poprzez produkcję, transport oraz ubój bydła, aż po rozbiór i pakowanie mięsa [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Szczególne wymagania systemu determinujące jakość mięsa QMP to:

 ✓ Dobór odpowiednich ras do produkcji zwierząt kwalifikowanych w Systemie QMP. Są to zwierzęta ras mięsnych (Limousin – LM, 
Charolaise – CH, Angus – AN i AR, Hereford – HH), Salers – SL, Simentaler – SM) oraz krzyżówki ras mięsnych – MM, w których 
komponent ojcowski stanowią rasy mięsne.

 ✓ Właściwy sposób postępowania ze zwierzętami, chów bezuwięziowy.

 ✓ Stosowanie zaleceń opasania w ramach Systemu QMP, w szczególności osiągnięcie wagi ubojowej i parametrów tuszy dla 
zwierząt w wymaganym wieku.

 ✓ Przestrzeganie ścisłych zasad transportu zwierząt z poszanowaniem ich dobrostanu.

 ✓ Humanitarny, monitorowany sposób postępowania ze zwierzętami w ubojni.
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Rostbef z kością i polędwicą. 
Wyjściowy surowiec do steków T-bone 

i Porterhouse

WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

JAKOŚĆ KOŃCOWEGO PRODUKTU CHARAKTERYZUJE: 

 ✓ Minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg. Wiek ubojowy bydła nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 
16 miesięcy w przypadku buhajków oraz nie więcej niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców.

 ✓ Masa tuszy w przypadku młodej wołowiny nie może być niższa niż 160 kg, a wiek ubojowy bydła wynosi od 8 do 12 miesięcy.

 ✓ Umięśnienie tusz wołowych E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4 – wg skali EUROP.

 ✓ Umięśnienie tusz młodej wołowiny E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 1, 2, 3 – wg skali EUROP.

 ✓ Tłuszcz twardy, biały lub kremowobiały.

 ✓ Mięśnie i tłuszcz muszą być twarde, o odpowiedniej barwie, wolne od krwiaków.

 ✓ Powierzchnie zewnętrzne elementu muszą być wolne od krwiaków, plamek i nacięć.

 ✓ pH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8.

 ✓ Mięso wolne od wady typu DFD (od ang. dark, firm, dry).

 ✓ Każdy element musi być oznaczony nazwą wołowina System QMP lub młoda wołowina System QMP.
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁAD CHEMICZNY 
I WARTOŚĆ ODŻYWCZA  

MIĘSA WOŁOWEGO

WPROWADZENIE

MIĘSO WOŁOWE ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ* (WYJAŚNIENIE TERMINÓW OZNACZONYCH GWIAZD-
KĄ ZNAJDUJE SIĘ W  SŁOWNICZKU DO ARTYKUŁU NA STRONIE 190) JEST ZALICZANE DO CENIONYCH PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH. STANOWI ONO SKONCENTROWANE ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH* NIEZBĘDNYCH DO 
PRAWIDŁOWEGO WZROSTU I  ROZWOJU CZŁOWIEKA [1, 2, 3]. POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM MIĘSO JEST KOMPOZY-
CJĄ WODY (OK. 75%), BIAŁKA (20-22%), TŁUSZCZU (≤5%), WĘGLOWODANÓW (OK. 1%), SKŁADNIKÓW MINERALNYCH  
I WITAMIN (OK. 1%) [4]. SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA ŚCIŚLE WIĄŻE SIĘ Z  JEGO JAKOŚCIĄ [5, 6, 7]. WYSOKA ZAWARTOŚĆ ŁA-
TWO PRZYSWAJALNEGO BIAŁKA MA WPŁYW NA JEGO WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIENIOWE I FUNKCJONALNE [8, 9]. NATOMIAST ZA-
WARTOŚĆ TŁUSZCZU, ZWŁASZCZA TŁUSZCZU ŚRÓDMIĘŚNIOWEGO*, I JEGO ROZMIESZCZENIE DECYDUJĄ O KRUCHOŚCI 
ORAZ SOCZYSTOŚCI MIĘSA, MAJĄ RÓWNIEŻ WPŁYW NA JEGO SMAK I ZAPACH [10, 11, 12]. 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA MIĘSA WOŁOWEGO (ZAWARTOŚĆ GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH) ZALEŻY OD RASY, 
PŁCI, WIEKU, MASY CIAŁA, STOPNIA UMIĘŚNIENIA I OTŁUSZCZENIA, SPOSOBU ŻYWIENIA ZWIERZĄT, A TAKŻE POSTĘPO-
WANIA PRZED UBOJEM I PO UBOJU [13, 14]. NATOMIAST SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA ZALEŻY OD RODZAJU ELEMENTU KULI-
NARNEGO – RÓŻNIĄ SIĘ ONE PRZEDE WSZYSTKIM ZAWARTOŚCIĄ TŁUSZCZU [11] ORAZ TKANKI ŁĄCZNEJ [15, 16].

W SKRÓCIE…

MIĘSO WOŁOWE: 

 ✓ STANOWI BARDZO DOBRE ŹRÓDŁO BIAŁKA O WYSOKIEJ JAKOŚCI BIOLOGICZNEJ, WITAMINY B12, 
WITAMINY B6 ORAZ ŻELAZA I CYNKU, 

 ✓ JEST ŹRÓDŁEM DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH N-3 (PUFA N-3), RYBOFLAWINY, 
A TAKŻE SELENU,

 ✓ CHARAKTERYZUJE SIĘ NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ TŁUSZCZU I SODU,

 ✓ ZAWIERA WIELE ZWIĄZKÓW O CHARAKTERZE BIOAKTYWNYM, W TYM TAURYNĘ, KARNOZYNĘ, 
KOENZYM Q10, ORAZ KREATYNĘ.
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WODA

W mięsie wołowym pod względem ilościowym najwięcej jest wody: 70-75%. Chude mięso wołowe zawiera zazwyczaj 
około 75% wody. Zawartość wody w mięsie ma wpływ na jego soczystość, kruchość, wygląd [4, 17]. Różnice 
w ilości wody wynikają przede wszystkim z różnej zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Im większa zawartość 
tego tłuszczu, tym mniejsza zawartość wody. Zawartość wody w tkance mięśniowej maleje również  
wraz z wiekiem zwierzęcia. Woda jest uniwersalnym medium, w którym zachodzi wiele reakcji 
biologicznych zarówno za życia zwierzęcia, jak i po jego uboju. Ilość i dostępność wody 
ma wpływ na przebieg przemian w mięsie podczas przechowywania go oraz podczas  
procesów technologicznych (np. obróbki cieplnej) [4, 18]. 

BIAŁKO

Mięso wołowe jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka. Białko zawarte 
w wołowinie jest białkiem pełnowartościowym*, gdyż zawiera wszystkie niezbędne 
aminokwasy (aminokwasy egzogenne*), których organizm człowieka nie wytwarza 
samodzielnie [19]. Aminokwasy te muszą być zatem dostarczane wraz 
z pokarmem [6, 9]. Zawartość białka w surowym mięsie wołowym wynosi  
20-23% [7]. 
Mięso wołowe dostarcza również kolagenu, będącego głównym 
składnikiem tkanki łącznej. Ilość i skład kolagenu ma wpływ na kruchość 
mięsa [20]. Zawartość tkanki łącznej i kolagenu jest różna w różnych 
elementach kulinarnych mięsa wołowego i może wynosić 1,5-15% 
suchej masy [5, 16]. Białka kolagenowe są niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego funkcjonowania stawów oraz stanu włosów, skóry 
i paznokci. 
Białka są odpowiedzialne m.in. za utrzymanie struktury mięsa, 
a w czasie obróbki cieplnej wpływają na jego smak i zapach [21].

TŁUSZCZ

Zawartość tłuszczu w mięsie wołowym zależy od wielu czynników, 
przede wszystkim od rasy, wieku, płci, masy i sposobu żywienia 
(ilości i rodzaju paszy) zwierząt [22]. Zawartość tłuszczu (tłuszczu 
śródmięśniowego) w mięsie wołowym nie przekracza 5% [5, 7]. 
Tłuszcz jest skoncentrowanym źródłem energii, pełni rolę nośnika 
rozpuszczalnych w nim witamin oraz jest źródłem niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), do których zaliczamy 
kwasy z rodziny n-3 oraz CLA (sprzężony kwas linolowy). Zapobiegają 
one miażdżycy i innym chorobom układu krwionośnego, otyłości, a także 
nowotworom [2]. Chude mięso wołowe nie ma negatywnego wpływu na poziom 
cholesterolu we krwi ze względu na neutralny profil kwasów tłuszczowych [23]. 
Rodzaj i ilość tłuszczu zawartego w mięsie wpływają na jego właściwości dietetyczne, 
fizyczne oraz sensoryczne. Skład tłuszczu w mięsie wołowym jest determinowany przez profil 
kwasów tłuszczowych i uzależniony od wieku, płci, rasy, sposobu żywienia zwierząt oraz rodzaju 
mięśnia lub elementu kulinarnego [24]. 

WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE

Mięso wołowe jest bardzo dobrym źródłem wybranych witamin i składników mineralnych, przede wszystkim żelaza, cynku, selenu oraz witamin 
z grupy B, w tym niacyny (witaminy PP), ryboflawiny (witamina B2), pirydoksyny (witamina B6), kobalaminy (witamina B12) [25] oraz witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach [26]. Witaminy z grupy B są składnikami wielu enzymów niezbędnych do przebiegu reakcji biochemicznych 
w organizmie człowieka. Ryboflawina ma wpływ na przebieg przemian kwasów tłuszczowych, natomiast witamina B6 i niacyna są 
odpowiedzialne przede wszystkim za prawidłową pracę układu nerwowego [27]. Zawartość składników mineralnych i witamin w mięsie wołowym 
zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rasy, wieku i sposobu żywienia zwierząt [28]. Istotny jest również rodzaj elementu kulinarnego 
oraz sposób jego przetwarzania [1, 29]. 

ŹRÓDŁO 
SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH



WITAMINA B12

Terminem witamina B12 określa się grupę związków chemicznych o podobnej strukturze (budowie), które są niezbędne do syntezy białek, w tym 
DNA, i produkcji czerwonych krwinek. Odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu i całego układu nerwowego. Odpowiada 
również za koncentrację i dobrą pamięć [24, 29, 30, 31]. Witamina ta nie występuje w produktach pochodzenia roślinnego. Mięso wołowe stanowi 
dobre źródło witaminy B12. Poddane obróbce cieplnej dostarcza jej od 1,04 do 2,28 µg na 100 g produktu. Wiadomo, że dawka  
1,4 µg pokrywa 50% dziennego zapotrzebowania na tę witaminę (np. smażona zrazowa górna – 1,86 µg, smażony rozbratel – 2,28 µg, 

pieczona polędwica – 1,15 µg). Natomiast surowe mięso wołowe zawiera 3,26-3,95 µg w 100 g [31]. Na zróżnicowaną zawartość tej 
witaminy w mięsie wołowym wpływa wiele czynników m.in. rasa, płeć i wiek zwierząt, a także ich aktywność przyżyciowa, 

jak również rodzaj elementu kulinarnego i zastosowanej obróbki cieplnej [29]. Im wyższa temperatura [31] i dłuższy 
czas obróbki [29], tym straty witaminy B12 są większe.

ŻELAZO

Żelazo to główny składnik hemoglobiny. Jest niezbędne do transportu 
tlenu we krwi, poza tym bierze udział w syntezie DNA. Niedobór żelaza 
prowadzi m.in. do anemii, zmęczenia, obniżenia odporności organizmu. 
Biodostępność* żelaza jest zróżnicowana, wynosi od 2 do 30% 
w zależności od postaci, w jakiej występuje [1, 32]. Przyswajalność żelaza 
z produktów pochodzenia roślinnego (postać niehemowa) jest bardzo 
mała, wynosi od 1% (szpinak) do 5% (chleb pszenny). W przypadku 

występującego w mięsie żelaza, które ma postać hemową (mioglobina, 
hemoglobina), stopień wykorzystania wynosi nawet 20-30% [32, 33]. Żelaza 

w mięsie wołowym jest 1,8-2,0 mg na 100 g produktu [6].

Mięso wołowe jest również źródłem substancji o charakterze bioaktywnym: tauryny*, karnozyny*, koenzymu Q10 *, kreatyny* [9]. Zawartość 
związków bioaktywnych w mięsie wołowym przedstawia poniższa tabela.

Związek 
bioaktywny

Rodzaj mięśnia lub tkanki

Rostbef  
(m. longissimus dorsi)

Ligawa 
(m. semitendinosus)

Łopatka  
(m. Triceps brachi) Serce Wątroba Żwacz

Tauryna 51,0 38,6 103,4 22,3 45,8 382,4

Karnozyna 432,6 452,6 299,1 32,6 77,5 42,9

Koenzym Q10 1,44 2,18 2,88 6,05 4,6 6,79

Kreatyna 383,0 401,0 329,0 298,0 16,0 263,0

Zawartość związków bioaktywnych (mg/100 g świeżej masy) w mięsie wołowym [39, 40]. 

Cynk jest niezbędny w procesie syntezy DNA oraz aktywuje ponad  
100 enzymów [2, 34]. Pierwiastek ten, tak jak żelazo, jest lepiej absorbowany  

z produktów pochodzenia zwierzęcego. Zawartość cynku w mięsie wołowym jest 
zróżnicowana (20-55 mg/100g surowego mięsa), a zależy przede wszystkim od rodzaju 

elementu kulinarnego [1, 28, 35]. Cynk obecny w mięsie wołowym jest przyswajalny  
w 40-50%, natomiast z chleba pełnoziarnistego tylko w 11-14% [28, 33].

CYNK

Mięso wołowe stanowi dobre źródło selenu, gdyż 100 g wołowiny dostarcza 4-7 µg tego pierwiastka [36]. 
Selen z mięsa jest przyswajalny lepiej niż ten z produktów pochodzenia roślinnego. Zawartość selenu w mięsie 

przede wszystkim zależy od sposobu żywienia zwierząt [37]. 
Ponadto na biodostępność selenu wpływa zawartość białka i tłuszczu w diecie [38]. Selen należy do najważniejszych 

antyoksydantów, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego [37]. 

SELEN

ZWIĄZKI BIOAKTYWNE W MIĘSIE WOŁOWYM

Mięso wołowe zawiera rozpuszczalną w tłuszczach witaminę D. Odpowiada ona za 
prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu. Witamina ta wytwarzana jest również 

w organizmie człowieka (w skórze) pod wpływem promieni słonecznych [27]. Ilość 
witaminy D w mięsie wołowym uzależniona jest przede wszystkim od zawartości 

tłuszczu oraz od rodzaju elementu kulinarnego. Chude mięso wołowe zawiera 
około 0,3 µg witaminy D w 100 g produktu [8]. Tak jak inne witaminy 

rozpuszczalne w tłuszczach witamina D jest magazynowana w narządach 
wewnętrznych, dlatego wątroba i nerki stanowią dobre jej źródło [27].

WITAMINA D
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ROZBIÓR ELEMENTÓW 
Z PÓŁTUSZY  
WOŁOWEJ 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
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ANTRYKOT

Numer UNECE 1604

pl Antrykot

en Ribs-prepared

fr Milieu de train de côtes

ru Реберная часть –подготовленная

es Espinazo preparado

zh

Kotlet z kostką wycięty z antrykotu
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

ANTRYKOT ZAWIERA CZĘŚĆ MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU I CZĘŚĆ MIĘŚNI 
MIĘDZYŻEBROWYCH. MIĘSO TO MA DELIKATNE WŁÓKNA. POZA TYM O JEGO 
DELIKATNOŚCI DECYDUJE MARMURKOWATY PRZEROST TŁUSZCZOWY. DZIĘKI 
TEMU PRZEROSTOWI PO OBRÓBCE TERMICZNEJ ANTRYKOT JEST SOCZYSTY.

ZAWIERA TAKŻE KOŚCI – PRZEPOŁOWIONE KRĘGI PIERSIOWE Z PRZYLEGAJĄCY-
MI DO NICH GÓRNYMI ODCINKAMI ŻEBER.

ANTRYKOT JEST DOSKONAŁYM SUROWCEM DO GRILLOWANIA I  SMAŻENIA, 
POWOLNEGO GOTOWANIA I  PIECZENIA W  CAŁOŚCI ORAZ DUSZENIA. PO PO-
KROJENIU NA KOTLETY SMAŻY SIĘ GO I GRILLUJE RAZEM Z KOŚĆMI, CO POD-
NOSI JEGO WALORY SMAKOWE. ZE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI ANTRYKOTU WYKRAWA 
SIĘ AMERYKAŃSKI RIB EYE STEAK CZY FRANCUSKI KOTLET CÔTE DE BOEUF.  
Z ANTRYKOTU PRZYGOTOWUJE SIĘ RÓWNIEŻ ZRAZY, BITKI I BEFSZTYKI. MOŻ-
NA Z NIEGO ZROBIĆ MIĘSO MIELONE I SIEKANE – ŚWIETNY PRODUKT WYJŚCIO-
WY DO PRZYGOTOWANIA WIELU CIEKAWYCH POTRAW. 

Antrykot wycina się z przedniej ćwierćtuszy 
wołowej. Jest to mięso z kością oddzielone:
- od przodu przy linii cięcia rozbratla, zazwy-
czaj między szóstym a siódmym kręgiem 
piersiowym i przyległymi do nich żebrami, 
- od tyłu zazwyczaj między ostatnim a przed-
ostatnim kręgiem piersiowym,
- od dołu po linii oddzielenia szpondra (w od-
ległości 75 mm od oka mięśnia najdłuższego 
grzbietu).
W zależności od specyfikacji handlowej spo-
sób rozbioru antrykotu może się różnić. 
Antrykot może być odcinany wzdłuż 4, 5, 6, 
7, 8 albo 9 żebra.

Usuwanie kości z antrykotu 

Antrykot z kością

Antrykot na kotlet  
z kostką z pozostawionymi  

końcówkami żeber

Rozdział rozbratla i antrykotu zgodnie 
ze specyfikacją handlową 

Odcinanie rozbratla i antrykotu od szpondra 
i mostka z użyciem piły mechanicznej 

Ćwiećtusza przednia po  
odcięciu karkówki 
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Rozbratel bez kości

ROZBRATEL

Numer UNECE 1617 2275

pl Rozbratel z kością Rozbratel bez 
kości

en Chuck - square cut Chuck roll

fr Basse-côtes Basse-côte sans 
os

ru
Лопаточная часть
прямоугольной 
разделки

Рулет из лопа- 
точной
мякоти

es Aguja Aguja

zh
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

ROZBRATEL ZAWIERA CZĘŚĆ MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU, GÓRNĄ 
CZĘŚĆ MIĘŚNI MIĘDZYŻEBROWYCH ORAZ TYLNĄ CZĘŚĆ MIĘŚNIA CZWORO-
BOCZNEGO.

ZAWIERA TAKŻE KOŚCI – PRZEPOŁOWIONE KRĘGI PIERSIOWE Z PRZYLEGAJĄCY-
MI DO NICH GÓRNYMI ODCINKAMI ŻEBER. 

TKANKA MIĘŚNIOWA MA STRUKTURĘ GRUBOWŁÓKNISTĄ, JEST POPRZERASTA-
NA PASKAMI BŁON ORAZ TŁUSZCZU.

W CAŁOŚCI ELEMENT TEN MOŻE BYĆ Z POWODZENIEM WYKORZYSTYWANY NA 
PIECZEŃ, PO WYPORCJOWANIU NATOMIAST MOŻNA Z  NIEGO PRZYRZĄDZAĆ 
STEKI. CZĘSTO NAJPIERW MARYNUJE SIĘ GO W CELU ROZMIĘKCZENIA, A PÓŹ-
NIEJ Z POWODZENIEM PIECZE. JEST BARDZIEJ SOCZYSTY NIŻ ANTRYKOT. 

ROZBRATEL NADAJE SIĘ DO PIECZENIA, DUSZENIA, GOTOWANIA, PO WYPOR-
CJOWANIU NAJLEPSZYCH CZĘŚCI – DO SMAŻENIA I GRILLOWANIA. ZE WZGLĘ-
DU NA BOGATY AROMAT I OPTYMALNY UDZIAŁ MIĘSA I TŁUSZCZU WYKORZY-
STUJE SIĘ GO TAKŻE JAKO MASĘ MIELONĄ DO WIELU POTRAW. 

Rozbratel jest wycinany z przedniej ćwierćtu-
szy wołowej. To mięso z kością z przedniego 
odcinka górnej partii piersiowej. Oddzielony:
- od przodu po linii odcięcia karkówki między 
7 kręgiem szyjnym a 1 kręgiem piersiowym,
- od tyłu między szóstym a siódmym kręgiem 
piersiowym i odpowiadającymi im żebrami. 
Miejsce odcięcia rozbratla jest zależne od 
przyjętej przez zakład rozbioru specyfikacji. 
Rozbratel może być odcięty wzdłuż 4, 5 lub 
6 żebra. W zależności od cięcia może on być 
dłuższy lub krótszy,
- od dołu po linii oddzielenia szpondra (oko-
ło 75 mm od oka mięśnia najdłuższego  
grzbietu).

Rozbratel z kością

Trybowanie rozbratla

Trybowanie rozbratla

Rozdział rozbratla i antrykotu zgodnie 
ze specyfikacją handlową 

Odcinanie rozbratla i antrykotu od szpondra 
i mostka z użyciem piły mechanicznej 
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ROSTBEF 

Stek T-bone wycięty z rostbefu 
z kością i polędwicą

Numer 
UNECE 1550 2140

pl Rostbef z kością 
i polędwicą Rostbef bez kości

en Shortloin Striploin

fr Faux-filet Faux-filet

ru Короткий филей Филейный край

es Bifes angostos Bife angosto

zh



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

ROSTBEF TO CZĘŚĆ MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU ORAZ GÓRNA CZĘŚĆ 
MIĘŚNIA SKOŚNEGO BRZUCHA. TKANKA MIĘŚNIA JEST BARDZO DELIKATNA, 
KRUCHA I MIĘKKA.

Z ROSTBEFU Z KOŚCIĄ I POLĘDWICĄ WYCINA SIĘ POŻĄDANE STEKI, W KTÓ-
RYCH ŁĄCZĄ SIĘ DWA BARDZO CENNE RODZAJE MIĘSA WOŁOWEGO: 
POLĘDWICA I MIĘSIEŃ NAJDŁUŻSZY GRZBIETU (W MIĘSIE INNYCH ZWIERZĄT 
NAZYWANY SCHABEM). JEDEN TO PORTERHOUSE Z KOŃCA ROSTBEFU Z NAJ-
SZERSZĄ CZĘŚCIĄ POLĘDWICY.  
DRUGI: T-BONE WYCINANY BLIŻEJ PRZODU, Z WĘŻSZĄ CZĘŚCIĄ POLĘDWICY 
Z CHARAKTERYSTYCZNĄ KOSTKĄ W KSZTAŁCIE LITERY T.

ROSTBEF BEZ KOŚCI (ANG. STRIPLOIN) ZAWIERA MIĘSIEŃ NAJDŁUŻSZY GRZBIE-
TU. TO BARDZO DELIKATNE I  SMACZNE MIĘSO WOŁOWE. MA CZERWONĄ 
BARWĘ, A JEGO TŁUSZCZ – BIAŁĄ. MIĘŚNIE SĄ DROBNOWŁÓKNISTE, DELIKAT-
NE, TKANKA MIĘSNA SOCZYSTA I WYJĄTKOWO SMACZNA. Z ROSTBEFU BEZ KO-
ŚCI PRZYGOTOWUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI: BEFSZTYK, RUMSZTYK (PŁAT MIĘSA 
O GRUBOŚCI OKOŁO 1,5 CM, KTÓREMU NOŻEM NADAJE SIĘ LEKKO WYDŁUŻO-
NY KSZTAŁT), BRYZOL (KOTLET O NATURALNYM KSZTAŁCIE I GRUBOŚCI OKO-
ŁO 0,5 CM ORAZ ŚREDNICY 14 CM), PIECZEŃ PO ANGIELSKU (PODCZAS PIECZE-
NIA ROSTBEFU TEMPERATURA WEWNĄTRZ MIĘSA NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ  
55-58 °C), STRIP STEK (O GRUBOŚCI OKOŁO 2,5 CM, PRZYGOTOWYWANY NA GO-
RĄCYM GRILLU, POTRZEBUJE TEMPERATURY, BY MIĘSO MOGŁO DOBRZE PRZY-
PIEC SIĘ Z  ZEWNĄTRZ; TRZEBA GO WYSTUDZIĆ PRZED PODANIEM, WTEDY 
WYSOKA TEMPERATURA OPIECZONEJ SKÓRKI WTŁACZA SOKI DO WNĘTRZA, 
CO POWODUJE WZROST SMAKOWITOŚCI I  SOCZYSTOŚCI STEKU), KOTLET 
ENTRECOTE (PRZYGOTOWYWANY ZE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI, O  WADZE OKOŁO 
200 G; ENTRECOTE DOUBLE JEST DWA RAZY GRUBSZY, JEGO WYSOKOŚĆ WYNO-
SI OKOŁO 2 CM)

Rostbef jest górnym odcinkiem części lędź-
wiowo-brzusznej ćwierćtuszy tylnej (z polęd-
wicą lub bez, w zależności od specyfikacji) 
z okrywą tłuszczową. Linia odcięcia rostbefu 
przebiega najczęściej:
- od przodu między przedostatnim (12) 
i ostatnim (13) kręgiem piersiowym,
- od tyłu po linii odcięcia udźca między ostat-
nim kręgiem lędźwiowym a pierwszym krę-
giem krzyżowym, 
- do dołu – po linii przebiegającej równole-
gle do mięśnia najdłuższego grzbietu w od-
ległości ustalonej specyfikacją (najczęściej 
5-7 cm). 
Wykrawanie tego elementu według standar-
dów UNECE nie zawsze jest takie samo. Tak 
zwany shortloin zawiera polędwicę.
Rostbef z kością i z polędwicą przygotowu-
je się z ćwierćtuszy tylnej za pomocą cię-
cia między ostatnim kręgiem lędźwiowym 
a pierwszym kręgiem krzyżowym od dołu 
w punkcie odcięcia łaty. Rostbef może być 
odcięty przy określonym żebrze (od 0 do 3) 
w zależności od specyfikacji handlowej.

Rostbef z kością 
i całą polędwicą

Rostbef bez kości

Trybowanie rostbefu z kością i polędwicą  
od ćwierćtuszy tylnej 

Trybowanie rostbefu z kością i polędwicą 
od ćwierćtuszy tylnej 

Oczyszczanie rostbefu z polędwicą 

27
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POLĘDWICA 

Numer UNECE 2150

pl Polędwica z warkoczem

en Tenderloin

fr Filet avec chaînette

ru Вырезка

es Lomo

zh

Polędwica 
odbłoniona



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

29

przekrój polędwicy uzyskanej z oddzielenia 
od rostbefu z kością i polędwicą (shortloin)

TO MIĘSO O WYSOKIEJ JAKOŚCI DROBNOWŁÓKNISTEJ TKANCE. ŚWIETNIE NA-
DAJE SIĘ DO SMAŻENIA, WYMAGA KRÓTKIEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ. Z POWODU 
CHUDOŚCI NIEKTÓRZY SMAKOSZE UWAŻAJĄ JĄ ZA MNIEJ SMACZNĄ. KONESE-
RZY I ZNAWCY STEKÓW WYŻEJ CENIĄ MARMURKOWATE KAWAŁKI WOŁOWINY. 
TAK CHUDE MIĘSO ŚWIETNIE NADAJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA POPULARNE-
GO W POLSCE STEKU MIGNON. Z WARKOCZA POLĘDWICY ROBI SIĘ KEBAB, SZA-
SZŁYKI, CEVAPCICI, SUFLAKI.

Z POLĘDWICY PRZYGOTOWUJE SIĘ: BEFSZTYKI (GRUBOŚĆ OKOŁO 2 CM, UFOR-
MOWANY ZA POMOCĄ NOŻA), STEK MIGNON (PRZED WYSMAŻENIEM POLĘD-
WICA WYMAGA ZAPRAWIENIA W MARYNACIE, MOŻNA JĄ ZAWINĄĆ W PLASTRY 
BOCZKU, SŁONINY LUB BEKONU, MOŻNA JĄ RÓWNIEŻ ZAMKNĄĆ W  SIATCE 
OTRZEWNEJ. WSZYSTKO TO MA NA CELU ZAPOBIEGNIĘCIE WYSUSZENIU STE-
KU PODCZAS SMAŻENIA ALBO GRILLOWANA); STEKI TE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ 
DOŚĆ DUŻĄ GRUBOŚCIĄ I MUSZĄ BYĆ WYSMAŻANE ZE WSZYSTKICH STRON), 
SZASZŁYK (KAWAŁKI MIĘSA O WADZE 25-30 G KAŻDY).

Polędwica z warkoczem pochodzi z tylnej 
ćwierćtuszy. Oddziela się ją w jednym ka-
wałku:
- od powierzchni brzusznej kręgów lędźwio-
wych, 
- od bocznej powierzchni biodra. 
Jest to cały mięsień lędźwiowo-wewnętrzny 
i część mięśnia biodrowego (głowa polęd-
wicy). Zewnętrzna tkanka łączna (omięsna) 
oraz okrywa tłuszczowa jest zachowana lub 
usunięta zgodnie ze specyfikacją handlową.
Proces wykrawania polędwicy przedstawio-
no przy opisie rostbefu na stronie 27.

Polędwica 
nieodbłoniona
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Karkówka bez kości odbłoniona

Numer UNECE 1630 (z kością)/
2280 (bez kości)

pl Karkówka

en Neck

fr Collier

ru Шейная часть

es Cogote

zh

 KARKÓWKA 
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

KARKÓWKA JEST ZBUDOWANA Z  SILNYCH MIĘŚNI POPRZERASTANYCH ŚCIĘ-
GNAMI, POWIĘZIAMI I  TŁUSZCZEM. ZAWIERA MIĘŚNIE SZYI, CZĘŚĆ MIĘŚNIA 
CZWOROBOCZNEGO, CZĘŚĆ MIĘŚNI MIĘDZYŻEBROWYCH. ZAWIERA TAKŻE 
KOŚCI – PRZEPOŁOWIONE KRĘGI SZYJNE I PIERSIOWE Z PRZYLEGAJĄCYMI DO 
NICH GÓRNYMI ODCINKAMI ŻEBER.

W CAŁOŚCI NADAJE SIĘ DO GOTOWANIA (NP. NA ROSÓŁ), DUSZENIA I PIECZE-
NIA. KOŚCI PODNOSZĄ WALORY SMAKOWE MIĘSA I SĄ CENIONE PRZEZ WIELU 
SMAKOSZY. POZA TYM MIĘSO PRZYGOTOWYWANE WRAZ Z KOŚCIĄ NIE TRACI 
SOCZYSTOŚCI. KOŚĆ JEST SWOISTYM PRZEWODNIKIEM CIEPŁA I DOPROWADZA 
JE DO ŚRODKA MIĘSA, CO SKRACA CZAS MIMO WSZYSTKO DOŚĆ DŁUGIEJ OB-
RÓBKI CIEPLNEJ.

PO WYTRYBOWANIU ORAZ USUNIĘCIU WIĘKSZYCH ŚCIĘGIEN I POWIĘZI KAR-
KÓWKA JEST CENIONYM SUROWCEM DO PRZYGOTOWANIA GULASZU I  PIE-
CZENI. NATURALNE PRZEROSTY TŁUSZCZOWE ORAZ JEJ KLEISTOŚĆ POZWALA-
JĄ UZYSKAĆ SPECYFICZNĄ KONSYSTENCJĘ DANIA: MIĘKKĄ I  LEKKO KLEJĄCĄ. 
POZA TYM DANIE JEST PRZESYCONE MOCNYM SMAKIEM WOŁOWINY. WCZE-
ŚNIEJSZE ZAMARYNOWANIE PORCJI NA PIECZEŃ W CZERWONYM WINIE WZMA-
GA AROMAT. KARKÓWKĘ MARYNUJE SIĘ RÓWNIEŻ W PIWIE, KONIAKU, BRANDY. 
ZAWSZE TRZEBA MIEĆ NA UWADZE ZHARMONIZOWANIE PRZYPRAW Z ZASTO-
SOWANYM ALKOHOLEM. 

KARKÓWKĘ BEZ KOŚCI MOŻNA Z  POWODZENIEM WYKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ 
DO PRZYGOTOWANIA POTRAW JEDNOGARNKOWYCH I PASZTETÓW. JAKO MASY 
MIELONEJ UŻYWA SIĘ JEJ DO WIELU POTRAW I WĘDLIN (KIEŁBAS).

Karkówka zostaje oddzielona z przedniej 
ćwierćtuszy prostym cięciem prowadzonym 
równolegle w osi długiej i do pierwszego że-
bra oraz przez spojenie 7 kręgu szyjnego z 1 
kręgiem piersiowym.

Karkówka bez kości od strony wewnętrznej

Trybowanie karkówki

Trybowanie karkówki

Odcinanie karkówki od ćwierćtuszy przedniej

Trybowanie karkówki

Karkówka z kością 
 nieodbłoniona
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ZRAZOWA GÓRNA 

Numer UNECE 2010

pl Zrazowa górna

en Inside

fr Tende de tranche

ru Внутренняя часть бедра

es Nalga de adentro

zh

Zrazowa górna odbłoniona
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

MIĘSO TO CHARAKTERYZUJE SIĘ CIENKIMI WŁÓKNAMI MIĘŚNIOWYMI Z NIE-
WIELKĄ ILOŚCIĄ TKANKI ŁĄCZNEJ I JEST STOSUNKOWO CHUDE. WŚRÓD KON-
SUMENTÓW CIESZY SIĘ DOBRĄ OPINIĄ, TUŻ PO POLĘDWICY I ROSTBEFIE, ZA-
LICZA SIĘ JE DO SZLACHETNEGO MIĘSA WOŁOWEGO. ZRAZOWA GÓRNA JEST 
DELIKATNIEJSZA OD ZRAZOWEJ DOLNEJ. NADAJE SIĘ WYŚMIENICIE NA ROLA-
DY, PIECZENIE ZWYKŁE I SZPIKOWANE, ZRAZY BITE, ZRAZY ZAWIJANE, BEFSZTYK 
TATARSKI, STEKI, FONDUE BOURGUIGNONNE I SZWAJCARSKI SPECJAŁ GESCH-
NETZELTES. POKROJONĄ NA KAWAŁKI MOŻNA WYKORZYSTAĆ NA GULASZE 
I POTRAWY JEDNOGARNKOWE, ALE JEST NA TO ZA DOBRA.

Jest to część udźca umiejscowiona ogono-
wo i środkowo względem kości udowej i złą-
czona z kością biodrową. Oddziela się ją 
cięciem prowadzonym anatomicznie wzdłuż 
naturalnego spojenia między skrzydłem 
z ogonkiem krzyżowej a zrazową dolną z li-
gawą i nadprężem. 

W zrazowej górnej są mięśnie: smukły, pół-
błoniasty, łonowy, przywodziciel uda. 

Zrazowa górna 
nieodbłoniona

Zrazowa górna  
odbłoniona

Wycinanie kości udowej z udźca wołowego 

Anatomiczne oddzielenie górnej zra-
zowej (z lewej) od ligawy 

Odjęcie górnej zrazowej od udźca 
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ZRAZOWA DOLNA

Zrazowa dolna odbłoniona

Numer UNECE 2050

pl Zrazowa dolna

en Outside Flat

fr Gîte noix

ru Плоский отруб наружной
Части

es Cuadrada

zh
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

ZRAZOWA DOLNA TO MIĘSO CENIONE, JEST CHUDSZA OD ZRAZOWEJ GÓRNEJ 
I MA NIECO GRUBSZE WŁÓKNA MIĘŚNIOWE, WIĘC JEST MNIEJ OD NIEJ DELI-
KATNA. 

MOŻNA Z NIEJ PRZYGOTOWYWAĆ POTRAWY TECHNIKĄ SOUS VIDE (W TEMPE-
RATURZE PONIŻEJ PUNKTU WRZENIA), PIEC W CAŁOŚCI, DUSIĆ. NADAJE SIĘ NA 
ROLADY I PIECZEŃ Z RUSZTU. 

NAJLEPSZY SMAK UZYSKUJE SIĘ PO NASZPIKOWANIU ZRAZOWEJ DOLNEJ SŁONI-
NĄ ALBO OBŁOŻENIU JEJ KAWAŁKAMI TŁUSTYCH MIĘS, CO ZNAKOMICIE POD-
NOSI JEJ WALORY SMAKOWE I JEDNOCZEŚNIE ZAPOBIEGA JEJ OBSUSZANIU POD-
CZAS OBRÓBKI TERMICZNEJ.

POTRAWY PRZYGOTOWYWANE ZE ZRAZOWEJ DOLNEJ: PIECZEŃ, SZTUFADA, RA-
GOUT, ZRAZY BITE, ZRAZY ZAWIJANE.

 

Jest to element bez kości wykrawany z ze-
wnętrznej strony udźca wołowego (mięsień 
dwugłowy uda). Grube pęczki mięśni są tu 
poprzerastane powięziami. Tkanka łączna 
zewnętrzna w postaci srebrnej błony została 
usunięta lub nie. 

Zrazowa dolna 
nieodbłoniona

Zrazowa dolna 
nieodbłoniona

Wycinanie kości udowej z udźca wołowego 

Anatomiczne oddzielenie dolnej zrazowej z ligawą 
i  nadprężem (z lewej) od skrzydła (z prawej) 

Anatomiczne oddzielenie nadpręża od dolnej 
zrazowej z ligawą

Anatomiczne oddzielenie ligawy od zrazowej dolnej
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SKRZYDŁO 

Skrzydło odbłonione

Numer UNECE 2070

pl Skrzydło

en Knuckle

fr Tranche grasse

ru Огузок

es Bola de lomo

zh
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKRZYDŁO W CAŁOŚCI NADAJE SIĘ DO PIECZENIA I DUSZENIA. MOŻEMY Z PO-
WODZENIEM PRZYGOTOWAĆ Z  TEGO MIĘSA BOEUF BOURGUIGNON, BOEUF 
STROGANOW, POT-AU-FEU I INNE RODZAJE GULASZÓW.

SKRZYDŁO MOŻNA PODZIELIĆ ANATOMICZNIE WZDŁUŻ TKANKI ŁĄCZNEJ NA 
TRZY CZĘŚCI. W TEN SPOSÓB UZYSKAMY MIĘSIEŃ:

- M. RECTUS FEMORIS (EYE OF KNUCKLE) – OKO SKRZYDŁA. 

JEST ON NIEZWYKLE WSZECHSTRONNY W  WYKORZYSTANIU. MOŻE BYĆ PIE-
CZONY W NISKIEJ TEMPERATURZE PO UPRZEDNIM PODSMAŻENIU NA PATEL-
NI ORAZ DUSZONY. CIENKO POKROJONY NADAJE SIĘ DO STIR-FRY, A POCIĘTY 
W MEDALIONY DO SMAŻENIA I BARBECUE.

- M. VASTUS LATERALIS (KNUCKLE COVER) - OKRYWA SKRZYDŁA. 

NADAJE SIĘ IDEALNIE DO PRZYGOTOWANIA CIENKICH MINUTOWYCH STEKÓW. 
NAJCZĘŚCIEJ PODAWANY W ŚREDNIM WYSMAŻENIU - MEDIUM RARE. MOŻNA 
PRZYGOTOWAĆ Z NIEGO PASKI DO STIR-FRY. IDEALNY PO WCZEŚNIEJSZYM ZA-
MARYNOWANIU.

- M. VASTUS INTERMEDIUS (KNUCKLE UNDERCUT) JEST DOSKONAŁYM SUROW-
CEM NA GULASZ.

Skrzydło pochodzi z udźca z kością i zosta-
je oddzielone anatomicznie wzdłuż natu-
ralnych połączeń: - między zrazową górną, 
zrazową dolną z ligawą a nadprężem oraz 
po usunięciu: ogonka krzyżowej, tłuszczu, 
węzłów chłonnych.
W skrzydle są mięsień czworogłowy uda 
oraz krawiecki. Jego tkanka jest soczysta 
i drobnowłóknista. 

Skrzydło odbłonione 
od strony wewnętrznej

Skrzydło 
nieodbłonione

Wycinanie kości udowej z udźca wołowego 

Anatomiczne rozdzielenie zespołu 
mięśni z udźca wołowego

Anatomiczne rozdzielenie dolnej zrazowej z ligawą 
i  nadprężem (z lewej) od skrzydła (z prawej) 



LIGAWA

Ligawa
odbłoniona

Numer UNECE 2040

pl Ligawa

en Eye round

fr Rond de gîte noix

ru Глазок бедра

es Peceto

zh

38
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BYWA NAZYWANA FAŁSZYWĄ POLĘDWICĄ LUB BIAŁĄ PIECZENIĄ. TO JE-
DEN SILNY, DOŚĆ CHUDY MIĘSIEŃ. DOBRZE SMAKUJE DUSZONA LUB 
GOTOWANA. MOŻNA Z  NIEJ PRZYGOTOWAĆ RÓWNIEŻ MAŁE I  DELI-
KATNE ROLADKI. PO KRÓTKIEJ OBRÓBCE TERMICZNEJ (SMAŻENIE, PIE-
CZENIE) I  POKROJENIU W  BARDZO CIENKIE PLASTERKI MOŻNA JĄ SPO-
ŻYWAĆ RÓWNIEŻ „NA RÓŻOWO” (PATRZ PRZEPIS NA CIENKIE PLASTRY  
PIECZONEJ LIGAWY Z KREMEM BALSAMICZNYM NA STRONIE 152). POTRAWY 
NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWANE Z  LIGAWY TO SZTUFADA, SZTUKA MIĘSA 
Z ROSOŁU, PIECZENIE, POTRAWY I WĘDLINY Z MIĘSA PEKLOWANEGO.

Ligawa (mięsień półścięgnisty) jest wycinana 
z udźca wołowego. Odcina się ją anatomicz-
nie ze zrazowej dolnej, do której przylega.

Ligawa  
nieodbłoniona

Anatomiczne oddzielenie dolnej zrazowej z ligawą 
i  nadprężem (z lewej) od skrzydła (z prawej) 

Wycinanie kości udowej z udźca wołowego 

Anatomiczne oddzielenie nadpręża od dolnej 
zrazowej z ligawą

Anatomiczne oddzielenie ligawy od zrazowej dolnej

39
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KRZYŻOWA 

Numer 
UNECE 2090 2093 2091 2131

pl Krzyżowa Krzyżowa oko Krzyżowa okrywa Krzyżowa ogonek

en Rump Eye of rump Rump cap Tri-tip

fr Rumsteck Coeur de rumsteck Aiguillette 
de rumsteck

Partie d’aiguillette 
baronne

ru Кострец Глазок костреца Верх костреца Тройная 
верхушка

es Cuadril con colita Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
(Picaña)

Colita de cuadril

zh

Krzyżowa to zespól mięśni pośladkowych uzyskany z ćwierćtu-
szy tylnej.
Krzyżowa jest wycinana z ćwierćtuszy tylnej poprzez cięcie 
rozpoczynające się na końcu ogonowym umiejscowionym nad 
skrzydłem i biegnące wzdłuż naturalnego spojenia w kierunku 
podstawy grupy mięśni czworogłowych. 
Dokonuje się prostego nacięcia do punktu odgłowowego panew-
ki stawowej w kierunku biodrowego węzła chłonnego po grzbie-
towej stronie biodrówki. 

Trybowanie mięśni pośladkowych krzyżowej od udźca (ćwierćtuszy tylnej)
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KRZYŻOWA 
OKO

Wycina się ją z krzyżowej poprzez usunięcie 
wszystkich partii mięśni i pozostawienie tylko 
partii mięśnia M. gluteus medius jako serca krzy-
żowej. 

KRZYŻOWA OKRYWA 
(TAFELSPITZ)

Jest wycinana z krzyżowej poprzez oddzie-
lenie mięśnia czworobocznego (M. gluteobi-
ceps) wzdłuż naturalnego spojenia. Tłuszcz 
i zewnętrzna tkanka łączna (omięsna) zostaje 
zachowana lub usunięta. To mięso doskonale 
nadaje się do powolnego pieczenia, gotowania 
i duszenia w całości. 

KRZYŻOWA 
OGONEK

To partia trójkątnego mięśnia napinacza M. ten-
sor fasciae latae. Oddziela się go anatomicznie 
od krzyżowej wzdłuż naturalnego spojenia mię-
dzy mięśniami M. tensor fasciae latae i M. glu-
teus medius. Pokrywa tłuszczowa oraz tkanka 
łączna są zachowane lub oddzielone. 

→
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JEST TO CHUDY, BARDZO DELIKATNY 
ELEMENT WOŁOWY IDEALNY DO 
PRZYGOTOWYWANIA MEDALIONÓW, DO 
KRÓTKIEGO SMAŻENIA I GRILLOWANIA. 
W KUCHNI AMERYKAŃSKIEJ NAJCZĘŚCIEJ 
PODAJE SIĘ JAKO KRWISTE W POSTACI TOP 
SIRLOIN STEAK I TOP SIRLOIN FILLET

PRZED PIECZENIEM W CAŁOŚCI KRZYŻOWA 
OKO POWINNA ZOSTAĆ PODSMAŻONA 
W CELU UZYSKANIA INTENSYWNIEJSZEGO 
SMAKU. PRZED KROJENIEM MUSI 
ODPOCZĄĆ 8-10 MINUT. NADAJE SIĘ TAKŻE 
DO POWOLNEGO DUSZENIA, PIECZENIA 
Z DODATKIEM SŁONINY LUB INNYCH 
TŁUSZCZÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH JEJ 
SOCZYSTOŚĆ.

KRZYŻOWA 
OKO

KRZYŻOWA 
OGONEK
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KRZYŻOWA 
OGONEK

W AUSTRII I BAWARII PRZYRZĄDZA SIĘ 
Z TEGO ELEMENTU TAFELSPITZ – SZTUKĘ 
MIĘSA (PATRZ HISTORIA I PRZEPIS STRONA 
162). KRZYŻOWA OKRYWA Z ZACHOWANĄ 
WIERZCHNIĄ WARSTWĄ TŁUSZCZU JEST 
ULUBIONYM ELEMENTEM WOŁOWYM 
BRAZYLIJCZYKÓW – PICANHA. PIEKĄ 
JĄ NAD OGNIEM, NADZIEWAJĄ, SMAŻĄ 
I PODAJĄ NAJCZĘŚCIEJ NA PÓŁKRWISTO.  
W USA ELEMENT TEN SŁUŻY DO 
PRZYGOTOWYWANIA CULOTTE STEAK. 
INNĄ POTRAWĄ PRZYRZĄDZANĄ Z TEGO 
ELEMENTU JEST PEKEFLEISCH. WYWODZI 
SIĘ Z KUCHNI ŻYDOWSKIEJ, ALE PRZYZNAJĄ 
SIĘ DO NIEJ RÓWNIEŻ INNE NACJE, NA 
PRZYKŁAD IRLANDCZYCY. ŁĄCZĄ ONI 
KRZYŻOWĄ OKRYWĘ Z DUSZONĄ KAPUSTĄ 
I PODAJĄ W DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA. TAK 
NAPRAWDĘ OBYCZAJ TEN STWORZYLI POD 
KONIEC XIX WIEKU IRLANDCZYCY OSIADLI  
W NOWYM JORKU, EMIGRANCI Z LOWER 
EAST SIDE. ONI Z KOLEI ZAPOŻYCZYLI 
PRZEPIS OD MIESZKAJĄCYCH Z NIMI PO 
SĄSIEDZKU OSADNIKÓW ŻYDOWSKICH. 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, GDZIE ROZPOCZYNA 
SIĘ POSZUKIWANIA KORZENI TEGO PRZEPISU, 
I TAK KOŃCZY SIĘ W KUCHNI ŻYDOWSKIEJ 
GOSPODYNI. 

KRZYŻOWA OKRYWA 
(TAFELSPITZ)

TO DOSYĆ KRUCHY MIĘSIEŃ CENIONY ZA 
BOGATY SMAK. W KALIFORNII SPORZĄDZA 
SIĘ Z NIEGO ŚREDNIO WYSMAŻONY STEK 
O NAZWIE SANTA MARIA STEAK, GRILLUJĄC 
GO BEZPOŚREDNIO NAD DYMEM Z DRZEWA 
DĘBOWEGO. W NOWYM JORKU STEK Z TEGO 
ELEMENTU ZNANY JEST JAKO NEWPORT 
STEAK. KRZYŻOWEJ OGONKA UŻYWA SIĘ 
DO SPORZĄDZANIA CHILI CON CARNE. 
W NIEMCZECH STANOWI ON BAZĘ DO 
SPORZĄDZANIA SZTUKI MIĘSA.
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ŁOPATKA

Łopatka bez kości

Numer UNECE 1621

pl Łopatka

en Bone-in Shoulder
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GRUBE KAWAŁKI MIĘSA Z ŁOPATKI NADAJĄ SIĘ DO PIECZENIA I DUSZENIA. PO DALSZYM ROZBIORZE I OCZYSZCZENIU 
ZE ŚCIĘGIEN I POWIĘZI POSZCZEGÓLNE ELEMENTY MIĘSA MAJĄ SZERSZE ZASTOSOWANIE KULINARNE.

Jest to element otrzymany z górnej części ćwierćtuszy przedniej. W łopatce znajduje się zespół mięśni połączonych ścięgnami i powięziami: nad-
grzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy oraz zespól mięśni ramiennych. W tym elemencie występuje kość łopatkowa bez chrząstki i kość 
ramienna. Ze względu na niejednolitą strukturę mięśni i liczne powięzi łopatkę poddaje się dalszemu rozbiorowi. 

Odcinanie łopatki z kością i golenią od ćwierćtuszy przedniej. Krok 1.

Trybowanie kości łopatkowej Trybowanie kości ramiennej

Odcinanie goleni przedniej od łopatki

Odcinanie łopatki z kością i golenią od ćwierćtuszy przedniej. Krok 2.

Odcinanie łopatki z kością i golenią od ćwierćtuszy przedniej. Krok 3.
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ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
PODGRZEBIENIOWY

Numer UNECE 2303

pl Łopatka mięsień podgrzebieniowy

en Blade oyster

fr Paleron

ru Нежная мякоть лопатки

es Marucha

zh

Łopatka mięsień podgrzebieniowy 
odbłoniony
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ŁOPATKA MIĘSIEŃ PODGRZEBIENIOWY CECHUJE SIĘ DUŻĄ SMAKOWITOŚCIĄ 
I SOCZYSTOŚCIĄ, CZĘSTO JEST MARMURKOWATY. DOSKONAŁY DO POWOLNE-
GO GOTOWANIA I DUSZENIA, MA JEDNAK ŚRÓDMIĘŚNIOWĄ TKANKĘ ŁĄCZNĄ 
UTRUDNIAJĄCĄ WYKORZYSTANIE GO W KUCHNI. 

PO USUNIĘCIU WEWNĘTRZNYCH ŚCIĘGIEN, BŁON I POWIĘZI IDEALNIE NADAJE 
SIĘ DO PRZYRZĄDZANIA STEKÓW, KTÓRE AMERYKANIE GRILLUJĄ I ZE WZGLĘ-
DU NA KSZTAŁT NAZYWAJĄ FLATIRON STEAK (FLATIRON TO PO ANGIELSKU ŻE-
LAZKO).

ABY MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ WALORY SMAKOWE I  WARTOŚĆ ODŻYW-
CZĄ MIĘŚNIA PODGRZEBIENIOWEGO PRZYRZĄDZANEGO W CAŁOŚCI, DO JEGO 
PRZYGOTOWYWANIA NALEŻY WYBRAĆ DUSZENIE, GOTOWANIE LUB TECHNIKI 
ŁĄCZONE (NAJPIERW PODSMAŻANIE, NASTĘPNIE DUSZENIE). JEST ON DOBRYM 
SUROWCEM NA SZTUKĘ MIĘSA, GULASZ, POTRAWKI, RAGOUT.

 

Jest to mięsień podgrzebieniowy w kształcie 
klina pochodzący z uzupełniającego rozbio-
ru łopatki wołowej.

Łopatka mięsień 
podgrzebieniowy 

nieodbłoniony

Anatomiczne oddzielanie mięśnia podgrzebieniowego 
(z prawej) od mięśnia trójgłowego łopatki
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ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
NADGRZEBIENIOWY

Łopatka mięsień  
nadgrzebieniowy 

odbłoniony

Numer UNECE 2310

pl Łopatka mięsień nadgrzebieniowy

en Chuck tender

fr Jumeau à bifteck

ru Мякоть передка

es Chingolo

zh
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WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

MIĘSIEŃ NADGRZEBIENIOWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT BYWA NAZYWANY FAŁ-
SZYWĄ POLĘDWICĄ LUB POLĘDWICĄ BARKOWĄ. MIĘSO O DELIKATNYCH, CIEN-
KICH WŁÓKNACH JEST PRZEROŚNIĘTE GRUBYMI ŚCIĘGNAMI. 

SAMO MIĘSO JEST DOŚĆ CHUDE, DLATEGO WYMAGA PODCZAS PROCESU OB-
RÓBKI TERMICZNEJ DODANIA TŁUSZCZU. W  TYM CELU MOŻNA JE SZPIKO-
WAĆ SŁONINĄ, BOCZKIEM, INNYM BARDZIEJ TŁUSTYM MIĘSEM ELEMENTU, 
Z KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ POTRAWĘ. MOŻNA EWENTUALNIE OBŁOŻYĆ 
MIĘSIEŃ NADGRZEBIENIOWY BARDZIEJ TŁUSTYMI GATUNKAMI MIĘS ALBO GO 
W NIE ZAWINĄĆ. 

NADAJE SIĘ ON DO PIECZENIA I  POWOLNEGO PIECZENIA, A  PO USUNIĘCIU 
ŚCIĘGIEN NA BEFSZTYK TATARSKI, KOTLETY SIEKANE, GRILLOWANE MEDALIO-
NY. Z TEGO ELEMENTU PRZYGOTOWUJE SIĘ SZTUKĘ MIĘSA, ZRAZY, PIECZEŃ, 
SZTUFADĘ, GULASZ, BITKI.

Mięsień nadgrzebieniowy ma stożkowaty 
kształt i jest zlokalizowany bocznie w sto-
sunku do czaszkowej części grzbietu łopatki.

Łopatka mięsień nadgrzebieniowy
nieodbłoniony od strony wewnętrznej

Łopatka mięsień nadgrzebieniowy 
nieodbłoniony od strony zewnętrznej

Anatomiczne oddzielanie mięśnia  
nadgrzebieniowego od łopatki
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ŁOPATKA MIĘSIEŃ 
TRÓJGŁOWY

Łopatka mięsień trójgłowy odbłoniony

Numer UNECE 2302

pl Łopatka mięsień trójgłowy

en Blade bolar

fr Boule de macreuse

ru Основание лопатки

es
Centro de carnaza
de paleta

zh
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MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY POCHODZĄCY Z  ROZBIORU ŁOPATKI JEST MIĘŚNIEM 
O SILNIEJSZYM OBCIĄŻENIU I DLATEGO BYWA TWARDY. W ZWIĄZKU Z TYM WY-
MAGA POWOLNEGO PIECZENIA, GOTOWANIA LUB DUSZENIA.

TO IDEALNY SUROWIEC NA SZTUKĘ MIĘSA I  PIECZEŃ. ELEMENT UZYSKANY 
Z WOŁOWINY WYSOKIEJ JAKOŚCI NADAJE SIĘ TAKŻE NA STEKI. Z TEGO MIĘŚNIA 
WYKRAWA SIĘ AROMATYCZNY RANCH STEAK.

PO OCZYSZCZENIU I POKROJENIU W CIENKIE PASKI NADAJE SIĘ TAKŻE NA MAŁE 
ZRAZY LUB DO POTRAW STIR-FRY. PO POKROJENIU W KOSTKĘ – NA GULASZ.

Łopatka mięsień trójgłowy 
nieodbłoniony 

Anatomiczne oddzielanie mięśnia trójgłowego 
(z lewej) od mięśnia podgrzebieniowego łopatki
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SZPONDER
(ŻEBERKA)

Numer  
UNECE 1597 1694

pl Szponder – 
trójkąt Szponder środkowy

en Ribs Short Ribs

fr - Plat de côtes

ru - Реберный край Грудинки

es Costillas Asado corto  
(Porción de asado)

zh -

Szponder środkowy 
(6 żeber)
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Szponder z odciętymi żeberkami  
(szpondrem środkowym)

Szponder w całości

ELEMENTY HANDLOWE KLASYFIKOWANE WEDŁUG STANDARDÓW UNECE MAJĄ 
BARDZIEJ ROZBUDOWANĄ KLASYFIKACJĘ, W  KTÓREJ WYRÓŻNIONO MIĘDZY 
INNYMI SZPONDER TRÓJKĄT (ANG. RIBS) WYCINANY Z  ĆWIEĆTUSZY PRZED-
NIEJ POPISTOLETOWEJ CIĘCIEM PROSTYM MIĘDZY PIĄTYM A SZÓSTYM ŻEBREM 
W  KIERUNKU KRAWĘDZI BRZUSZNEJ ODDZIELAJĄCEJ PORCJĘ ŻEBROWĄ OD 
ĆWIERĆTUSZY PRZEDNIEJ ORAZ SZPONDER ŚRODKOWY (ANG. SHORT RIBS): 
ELEMENT O PRZYCIĘTYM KSZTAŁCIE PROSTOKĄTNYM ZAWIERAJĄCY W ZALEŻ-
NOŚCI OD SPECYFIKACJI HANDLOWEJ OD 1 DO 9 ŻEBEREK – Z OKRYWĄ TŁUSZ-
CZOWĄ LUB BEZ TEJ OKRYWY – WYCIĘTY Z USTALONEJ CZĘŚCI SZPONDRA.

SZPONDER TO CIENKIE WARSTWY MIĘŚNI POPRZERASTANE WARSTWAMI 
POWIĘZI I TŁUSZCZU, MIĘDZY INNYMI MIĘŚNIE MIĘDZYŻEBROWE, NADŻEBRO-
WE, ZESPÓŁ MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ ORAZ MIĘSIEŃ GRZBIETOWY TYLNY.  
SĄ W NIM ŚRODKOWE ODCINKI ŻEBER BEZ ZAKOŃCZEŃ CHRZĄSTKOWYCH.

TA CZĘŚĆ TUSZY WOŁOWEJ IDEALNIE NADAJE SIĘ DO DŁUGIEGO GOTOWANIA 
I DUSZENIA ORAZ NA SZTUKĘ MIĘSA. JEST BAZĄ AROMATYCZNYCH WYWARÓW, 
ZUP I  DAŃ JEDNOGARNKOWYCH. GOTOWANY Z  KOŚĆMI NADAJE ROSOŁOWI 
SŁODYCZ I MOCNY AROMAT. SZPONDER BEZ KOŚCI POKROJONY NA NIEDUŻE 
KAWAŁKI NADAJE SIĘ NA POTRAWY DUSZONE I DO FARSZÓW. ŚWIETNIE KOM-
PONUJE SIĘ W FARSZACH Z WARZYWAMI I GRZYBAMI. AMERYKANIE PRZEPADAJĄ 
ZA ŻEBERKAMI PRZYGOTOWYWANYMI METODĄ BBQ (ZNAKOMICIE NADAJE SIĘ 
DO TEGO CELU MIĘSO Z MŁODYCH JAŁÓWEK I WOLCÓW).

Szponder stanowi środkową część partii 
piersiowej z mięśniem przepony brzusznej. 
Okrywa tłuszczowa jest zachowana lub od-
dzielona (w zależności od specyfikacji han-
dlowej).
Linia odcięcia szpondra od ćwierćtuszy 
przedniej przebiega najczęściej: 
- od góry po linii prostej biegnącej od główki 
pierwszego żebra do dolnej krawędzi mię-
śnia biodrowo-żebrowego,
- od dołu po linii oddzielenia mostka z kością,
- od przodu wzdłuż przedniej krawędzi pierw-
szego żebra,
- od tyłu między ostatnim a przedostatnim 
żebrem.

Szponder w całości odcięty od mostka

Profilowanie żeberek (szponder środkowy)

Odcinanie szpondra (z lewej) od mostka 
z kością pomiędzy 1 a 13 żebrem
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MOSTEK 
Z KOŚCIĄ

Numer UNECE 1643

pl Mostek z kością

en Brisket

fr Poitrine sans plat de côtes

ru Челышко

es Pecho

zh

Mostek z kością odcinany  
pomiędzy 1 a 13 żebrem
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MOSTEK TO GRUBE WARSTWY MIĘŚNI PIERSIOWYCH I  MIĘDZYŻEBROWYCH 
OBROŚNIĘTE POWIĘZIAMI I  TŁUSZCZEM. SĄ W  NIM PRZEPOŁOWIONE KOŚCI 
MOSTKA I DOLNE ODCINKI ŻEBER WRAZ Z CHRZĄSTKAMI. W OBROCIE HAN-
DLOWYM JEST DOSTĘPNY W POSTACI NATURALNEJ (Z KOŚĆMI) LUB WYTRYBO-
WANY. NAJCZĘŚCIEJ ROZRÓŻNIA SIĘ TRZY JEGO CZĘŚCI: PRZEDNIĄ, ŚRODKOWĄ 
I TYLNĄ.

CZĘŚĆ PRZEDNIA MOSTKA (ZWANA ZAKOŃCZENIEM MOSTKA) JEST NAJBAR-
DZIEJ UMIĘŚNIONA I ZAWIERA NIEWIELE KOŚCI. DOSTARCZA JĘDRNEGO, DO-
BRZE PRZEROŚNIĘTEGO MIĘSA Z  OKRYWĄ TŁUSZCZOWĄ, KTÓRE IDEALNIE 
NADAJE SIĘ DO GOTOWANIA. Z CZĘŚCI ŚRODKOWEJ ZAWIERAJĄCEJ KOŚĆ MOST-
KA, MOCNO POPRZERASTANEJ I POKRYTEJ TŁUSZCZEM, PRZYRZĄDZA SIĘ ARO-
MATYCZNE BULIONY. CZĘŚCI TYLNEJ, NAJBARDZIEJ PŁASKIEJ I  CHUDSZEJ OD 
RESZTY MOSTKA, UŻYWA SIĘ DO PRZYGOTOWANIA SZTUKI MIĘSA. PO WYTRY-
BOWANIU NADAJE SIĘ TAKŻE NA DUSZONĄ ROLADĘ. CZĘSTO BYWA NAZYWANY 
MIĘSEM ROSOŁOWYM – RZECZYWIŚCIE, DOSKONALE NADAJE SIĘ NA ROSÓŁ. 
DOBRZE SMAKUJE RÓWNIEŻ W POTRAWACH JEDNOGARNKOWYCH.

CAŁY MOSTEK POZBAWIONY KOŚCI JEST PRZYSMAKIEM AMERYKANÓW. ABY BYŁ 
NIEMAL IDEALNY, TRZEBA MU POŚWIĘCIĆ SPORO CZASU. WĘDZENIE GO TRWA 
PIĘTNAŚCIE, DWADZIEŚCIA GODZIN, NATOMIAST PIECZENIE OKOŁO SZEŚCIU. 
PRZEZ TE SZEŚĆ GODZIN TEMPERATURA MIĘSA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 
90 OC. WTEDY PRODUKT FINALNY BĘDZIE AROMATYCZNY, MIĘKKI, SOCZYSTY. 
KRUCHOŚĆ MIĘSA ŚWIETNIE POPRAWIA BEJCA OCTOWO-ALKOHOLOWA. MOŻ-
NA W NIEJ ZAMARYNOWAĆ MIĘSO PRZED PIECZENIEM LUB SMAROWAĆ JE NIĄ 
JUŻ W PIEKARNIKU. NA STRONIE 97 ZNAJDUJE SIĘ PRZEPIS NA BRISKET, CZYLI 
MOSTEK PIECZONY W CAŁOŚCI W SUCHEJ ZAPRAWIE.

Mostek to dolna część partii piersiowej 
z okrywą tłuszczową odcięta od ćwierćtuszy 
przedniej. Zależnie od sposobu rozbioru mo-
stek oddzielany jest od ćwierćtuszy w róż-
nych miejscach:
- w klasycznym rozbiorze od dolnej części 
kostnej pierwszego żebra do dolnej części 
kostnej ósmego żebra,
- w rozbiorze opisanym przez UNECE linia 
odcięcia mostka może być zlokalizowana 
przy 10, 11, 12 lub 13 żebrze. 

Mostek 
bez kości

Odcinanie mostka z kością (z prawej) 
od szpondra pomiędzy 1 a 13 żebrem

Odcinanie mostka z kością (z prawej) 
od szpondra pomiędzy 1 a 13 żebrem

Linia odcięcia mostka i szpondra 
od rozbratla i antrykotu

Odcinanie rozbratla i antrykotu od mostka 
i szpondra z użyciem piły mechanicznej 
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ŁATA

Numer UNECE 2200

pl Łata

en Thin flank

fr Bavettes

ru Тонкая часть пашины

es Vacio

zh

Łata
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TO CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT MIĘSA WOŁOWEGO O JASNOCZERWONYM 
KOLORZE. ZNAJDUJĄCY SIĘ TAM TŁUSZCZ MA BARWĘ KREMOWĄ. WARSTWA 
MIĘŚNI JEST TU CIENKA, POPRZERASTANA TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ ORAZ ŁĄCZ-
NĄ, Z KTÓREJ ZBUDOWANE SĄ POWIĘZI. TAKA BUDOWA MIĘŚNI GWARANTUJE 
NIEZWYKLE DELIKATNĄ STRUKTURĘ MIĘSA PO UGOTOWANIU. TŁUSZCZ NADA-
JE MU CHARAKTERYSTYCZNY SMAK. 

ŁATA NADAJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA MAS MIELONYCH I  GULASZÓW ORAZ 
HAMBURGERÓW, PASZTETÓW, POTRAW DUSZONYCH, ROLAD, WĘDLIN. Z MIĘ-
ŚNI Z ŁATY PRZYGOTOWUJE SIĘ MIĘDZY INNYMI MATAMBRE (ROLADA RODEM 
Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, WOŁOWINA NADZIEWANA PASKAMI WARZYW, SZYNKI 
WIEPRZOWEJ, KIEŁBASY ORAZ SERA). 

Z WYKRAWANYCH Z ŁATY MIĘŚNI POWSTAJĄ AMERYKAŃSKI FLANK STEAK, FRAN-
CUSKI BAVETTE I ARGENTYŃSKIE VACIO (PRZYRZĄDZANE NAJCZĘŚCIEJ NA ASA-
DO). PO TRWAJĄCEJ KRÓTKO OBRÓBCE TERMICZNEJ W WYSOKIEJ TEMPERATU-
RZE STEKI KROJONE SĄ W CIENKIE PLASTRY W POPRZEK WŁÓKIEN I PODAWANE 
KRWISTE WEWNĄTRZ. 

Z UPRZEDNIO ZAMARYNOWANYCH, A NASTĘPNIE GRILLOWANYCH I POKROJO-
NYCH W BARDZO CIENKIE PASKI MIĘŚNI ŁATY PRZYRZĄDZA SIĘ TAKŻE SŁYNNĄ 
POTRAWĘ LONDON BROIL. 

Łata (z bawetami) to dolny odcinek części 
lędźwiowo-brzusznej ćwierćtuszy tylnej. 
Odcina się go zazwyczaj:
- od przodu między ostatnim a przedostat-
nim żebrem, 
- od tyłu po linii odcięcia udźca po błonie 
omięsnej mięśnia czworogłowego,
- od góry w odległości 6-7 cm od mięśnia naj-
dłuższego grzbietu.

Odcinanie łaty od ćwierćtuszy tylnej

Odcinanie łaty od ćwierćtuszy tylnej

Odcinanie łaty od ćwierćtuszy tylnej

ŁATA MOŻE ZOSTAĆ PODDANA DALSZEMU ROZBIOROWI. BARDZIEJ TŁUSTE 
I  ŚCIĘGNISTE FRAGMENTY BĘDĄ DOBRYM SUROWCEM DO MAS MIELONYCH, 
A Z CZYSTYCH WYKROJONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA MOŻNA PRZYGOTOWYWAĆ 
ROLADY I STEKI.



58

GOLEŃ (PRĘGA)

Goleń tylna z kością

Numer UNECE 1680

pl Goleń (pręga) z kością,  
przednia i tylna

en Forequarter / Hindquarter 
shin –Shank

fr Jarret avant / Jarret arrière

ru Рулька-Голяшка передней/
задней четвертины

es Brazuelo/garrón

zh
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Goleń przednia bez kości

GOLEŃ PRZEDNIA ZAWIERA MIĘŚNIE ZGINACZ I PROSTOWNIKI PALCÓW NAD-
GARSTKA, NATOMIAST GOLEŃ TYLNA MIĘŚNIE BRZUCHATY I  PŁASZCZOWATY 
ORAZ WYCINKI PROSTOWNIKÓW I ZGINACZY. W GOLENI PRZEDNIEJ SĄ KOŚCI 
PODKAMIENNE, W GOLENI TYLNEJ – KOŚCI GOLENI I STĘPU.

MIĘŚNIE GOLENI SĄ SILNIE POPRZERASTANE POWIĘZIAMI I  ŚCIĘGNAMI. TA 
CZĘŚĆ TUSZY ZAWIERA DOŚĆ DUŻO KOLAGENU. MIĘŚNIE ZEBRANE SĄ W CHA-
RAKTERYSTYCZNE PĘCZKI. GOLEŃ DOSKONALE NADAJE SIĘ DO WOLNEGO PIE-
CZENIA I  DUSZENIA, NA SZTUKĘ MIĘSA, GULASZ, GALARETĘ, KLEISTY FARSZ. 
NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTUJE SIĘ JĄ DO PRZYGOTOWYWANIA ESENCJONAL-
NYCH WYWARÓW, GALARET, MAS MIELONYCH. MIĘSO MIELONE Z GOLENI CHA-
RAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ KLEISTOŚCIĄ I  JEST ŚWIETNE NA HAMBURGERY, DO 
PRODUKCJI KIEŁBAS I KONSERW.

Goleń przednia z kością to środkowa część 
kończyny przedniej odcięta od ćwierćtuszy 
w stawie łokciowym, natomiast goleń tyl-
na jest środkową częścią kończyny tylnej, 
w której cięcie prowadzone jest na wysoko-
ści stawu kolanowego.

Goleń przednia

Goleń tylna 
 z kością

Odcinanie goleni przedniej od łopatki

Trybowanie goleni przedniej

Odcięta od łopatki goleń przednia 

Trybowanie goleni tylnej od udźca
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UDZIEC KULA 
Z KOŚCIĄ 

I NADPRĘŻEM

Numer UNECE 1510

pl Udziec kula z kością i nadprężem

en Butt - shank- off

fr Cuisse sans jarret

ru Оковалок без Голяшки

es Rueda sin garrón

zh
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Udziec wołowy

Trybowanie udźca

Trybowanie udźca

MIĘŚNIE UDŹCA MAJĄ RÓŻNĄ TWARDOŚĆ. TO IDEALNA PROPOZYCJA DLA OSÓB 
CHCĄCYCH ZORGANIZOWAĆ DUŻE PRZYJĘCIE. UDZIEC NASZPIKOWANY INNY-
MI GATUNKAMI MIĘSA, TŁUSZCZEM, ZIOŁAMI, PRZYPRAWAMI UPIECZONY I PO-
DANY W CAŁOŚCI CZĘSTO WYWOŁUJE PODZIW.

WARTO POZNAĆ PRZEPIS NA UDZIEC Z KOŚCIĄ. PRZYGOTOWANIE TEJ POTRAWY 
NIE POWINNO PRZYSPORZYĆ WIĘKSZYCH TRUDNOŚCI. NALEŻY ZABEJCOWAĆ 
MIĘSO W  MARYNACIE. UWAGA – PRZED BEJCOWANIEM KOŚCI PRZEDUDZIA 
POWINNY BYĆ USUNIĘTE, BY UŁATWIĆ WNIKANIE BEJCY W GŁĄB MIĘŚNIA, CO 
ZNACZĄCO WPŁYNIE NA JEGO SMAK I KRUCHOŚĆ ORAZ SKRÓCI CZAS OBRÓB-
KI CIEPLNEJ. Z  DRUGIEJ STRONY POZOSTAWIENIE KOŚCI ZWIĘKSZY SMAKO-
WITOŚĆ POTRAWY I UMOŻLIWI JEJ CIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ. JEST TO WAŻNE 
ZWŁASZCZA WTEDY, KIEDY UDZIEC ZOSTANIE PODANY W CAŁOŚCI. 

MIĘSO TEJ CZĘŚCI TUSZY WOŁOWEJ JEST DOŚĆ SUCHE, DLATEGO DO PIECZE-
NIA NALEŻY UŻYĆ DODATKOWEGO TŁUSZCZU, NA PRZYKŁAD SŁONINY WIE-
PRZOWEJ. OKŁADA SIĘ NIĄ ALBO SZPIKUJE UDZIEC. SAMĄ SŁONINĘ MOŻNA 
MARYNOWAĆ W SUCHEJ MIESZANCE PRZYPRAWOWEJ PRZEZ 24 GODZINY. TAK 
PRZYGOTOWANA DODATKOWO UATRAKCYJNI POTRAWĘ SMAKOWO I WIZUAL-
NIE. OTWORY POZOSTAŁE PO SZPIKOWANIU MIĘSA SŁONINĄ MOŻNA ZATKAĆ 
MIGDAŁAMI OBRANYMI ZE SKÓRKI. 

TAK SPRAWIONE MIĘSO NALEŻY PIEC, A OD CZASU DO CZASU PODLEWAĆ WY-
WAREM Z KOŚCI Z DODATKIEM MIODU. SPOWODUJE TO WYTWORZENIE SIĘ NA 
JEGO POWIERZCHNI SKARMELIZOWANEJ AROMATYCZNEJ I ATRAKCYJNEJ WIZU-
ALNIE SKÓRKI. 

W USA BARDZO CZĘSTO CAŁY UDZIEC NAZYWANY STEAMSHIP ROUND MARY-
NUJE SIĘ SUCHĄ MIESZANKĄ PRZYPRAW I PIECZE SIĘ BEZPOŚREDNIO PO PRZY-
PRAWIENIU (CZASAMI OBSMAŻAJĄC GO WCZEŚNIEJ).

Udziec kula z kością i nadprężem wycinany 
jest z udźca z kością przez usunięcie kości 
piszczelowej (przy ścięgnie stawu kolanowe-
go tylnej nogi), kości stępu (bez guza pięto-
wego) oraz grupy mięśni prostowników ana-
tomicznie wzdłuż spojenia, pozostawia się 
natomiast M. gastrocnemius w pierwotnym 
położeniu.

Udziec kula z golenią
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WOŁOWINA W KONTEKŚCIE  
OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA 

MIĘDZY KULTURĄ SPOŻYCIA A TRADYCJĄ I PRZYZWYCZAJENIEM

Kultura spożywania wołowiny wśród Polaków rośnie. Choć konkurencja na rynku mięsnym wciąż nie sprzyja rozwojowi spożycia tego 
gatunku mięsa, podwyższają się standardy i jakość produktów dostępnych w Polsce. Wołowina w nowej, lepszej postaci wraca do łask, 
coraz częściej sięgają po nią nie tylko świadomi jej zalet smakosze. 

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat szybko rozwija się sieć steakhousów i restauracji, w których można zjeść pełnowartościowe steki. Popularność 
takich miejsc wciąż wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi młodych. W restauracjach często trzeba czekać na wolny stolik. Można zaobserwować wzrost 
kultury serwowania i jedzenia wołowiny. Mimo to spora część społeczeństwa nadal jest przeświadczona o raczej słabej jakości mięsa wołowego 
lub nie docenia jego zalet smakowych ani odżywczych. Nie należy się łudzić, że w ciągu najbliższych lat stek zajmie w domowym obiedzie miejsce 
schabowego – dania zakorzenionego w polskiej tradycji kulinarnej i w przyzwyczajeniach Polaków. Jednak to do ludzi młodych należy przyszłość, 
a coraz większa liczba młodych konsumentów woli mieć na talerzu stek zamiast kotleta. 

Z gospodarczego punktu widzenia nasz kraj jest postrzegany, także przez nas samych, raczej jako producent mleka. Natomiast – wbrew po-
wszechnej opinii – Polska to kraj nie tylko „mlekiem płynący”. Wśród europejskich producentów wołowiny uplasowaliśmy się na siódmym miejscu, 
natomiast w statystykach spożycia mięsa wołowego na osobę wciąż wypadamy słabo. Zasady działania rynku, specyfika tradycji hodowlanych 
różnych terenów Europy i świata, wreszcie osobowość Polaków, ich podejście do diet i produktów spożywczych to główne przyczyny obecnego 
stanu rzeczy. Największym zagrożeniem dla rynku mięsa wołowego w Polsce jest konkurencja tańszych mięs – bo wołowina z powodu wysokich 
(siłą rzeczy) kosztów produkcji jest mięsem drogim. Możliwe, że to właśnie konkurencja cenowa w największym stopniu powoduje tendencję spad-
kową w spożyciu wołowiny w naszym kraju. 

Jesteśmy jednym z najbardziej mięsożernych narodów na świecie. W jadłospisie naszych rodaków mięso zawsze zajmowało miejsce szczególne. 
Zmieniały się uwarunkowania: budżety gospodarstw domowych, ceny produktów, wzorce zachowań. Tradycje odchodziły w zapomnienie, nasta-
wały i przemijały mody żywieniowe. Mięso było i jest nadal ważnym elementem w diecie przeciętnej polskiej rodziny, a tym samym w świadomości 
każdego z nas. Do tej pory powszechnie postrzegane było jako atrybut dobrobytu i powodzenia. Wołowina towarzyszyła nam i towarzyszy podczas 
wesel, jubileuszów oraz innych uroczystości biesiadnych obok tańszych rodzajów mięsa (drobiu i wieprzowiny). Jednak dla przeciętnego Polaka 
jest to wciąż produkt prestiżowy. 

NOWA JAKOŚĆ WOŁOWINY – CZY PRZYJMIE SIĘ NA POLSKICH STOŁACH?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, czym jest wołowina kulinarna. Ale większość z nas oczekuje produktów smacznych i warto-
ściowych, w dodatku łatwych w obróbce. 

Od niedawna w znacznym stopniu zmienia się jakość i dostępność produktów wołowych na polskim, europejskim i światowym rynku oraz – co 
najważniejsze – zmieniają się metody działania producentów i hodowców bydła mięsnego. Zwraca się też uwagę na fakt, że między zróżnicowa-
nymi społecznie i ekonomicznie typami gospodarstw domowych występują duże rozbieżności w poziomie świadomościowym spożywania mięsa 
wołowego.

Ważne, że producenci i hodowcy, mimo wciąż niskiego popytu, starają się podwyższać jakość oferowanych konsumentom produktów wołowych. 
W ostatnich latach na polskim rynku zrodziła się nowa jakość mięsa wołowego. Dbałość o nią „zaczyna się już w zagrodzie”. To system Quality 
Meat Program, QMP. Jest to pierwszy krajowy system jakości mięsa wołowego, który stawia hodowcom rygorystyczne wymagania, dzięki czemu 
znacznie podnosi jakość wołowiny. System zrzesza producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, 
którzy zostają poddani kontroli niezależnej jednostki certyfikującej. To program opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsne-
go, który ma na celu zwłaszcza wspieranie bezpiecznej produkcji, zapewnienie standardów i jakości wołowiny kulinarnej – czyli kruchej wołowiny 
wysokiej jakości o powtarzalnych cechach jakościowych. W 2008 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało ten program za oficjalny 
krajowy system jakości mięsa wołowego. 

Czy w Polsce będzie istniał rynek zbytu dla wołowiny kulinarnej? Odpowiedź brzmi: tak. Konsumenci mają bowiem coraz wyższe wymagania 
dotyczące zarówno ekologicznych aspektów produkcji, jak i walorów smakowych oraz odżywczych oferowanego im mięsa. Oczekują również, że 
będzie ono miało wysoką zawartość składników funkcjonalnych (mających z medycznego punktu widzenia udokumentowany korzystny wpływ na 
stan organizmu). Wołowina QMP spełnia wszystkie te oczekiwania. Jest to mięso nieprzetworzone, przygotowane bezpośrednio do pieczenia, 
smażenia czy grillowania [1].
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Niezwykle ważne wydają się działania na rzecz edukowania konsumentów, uświadamiania im, czym jest wysokiej jakości wołowina kulinarna, 
czemu warto ją jeść, a przede wszystkim – jak ją wyłowić z mnóstwa produktów dostępnych na rynku. Przykładem braku żywieniowej edukacji może 
być sytuacja na polskim rynku, gdzie konsument nie jest pewny składu i jakości mięsa wołowego, przez co decyduje się na zakup innego rodzaju mięsa [2]. Zatem 
w świadomości polskiego konsumenta musi zajść kilka istotnych zmian, by wołowina stała się u nas równie popularna jak jest w USA, a kultura jej 
spożywania – tak wysoka jak w Japonii i Argentynie. 

Z MIŁOŚCI DO WOŁOWINY, CZYLI JAK JEDZĄ INNI

Polacy to nie Amerykanie, którzy miłość do wołowiny odziedziczyli po kowbojskich przodkach, i nie Japończycy, którzy opatentowali 
jedyny w swoim rodzaju sposób hodowli i stali się dzięki temu producentami najdroższej i najlepszej wołowiny na świecie. Nie mają też 
w zwyczaju – jak Argentyńczycy – jeść wołowiny na śniadanie, obiad i kolację. 

Konsumpcja mięsa wołowego jest zróżnicowana w różnych krajach. Nie można się dziwić: skoro jakość i cena idą w parze, nie każdego stać na 
mięso wołowe, a tym bardziej – co wynika z tradycji i przyzwyczajeń – nie każdy chce za nie dużo zapłacić. Najwięcej mięsa wołowego na oso-
bę do 2012 roku jedzono w Urugwaju (61,3 kg na osobę), Argentynie (55,3 kg na osobę), Brazylii (41,2 kg na osobę) i Stanach Zjednoczonych 
(38,4 kg na osobę). W krajach Unii Europejskiej najwyższe spożycie mięsa wołowego w 2010 roku osiągnięto we Francji (25 kg na osobę), Wło-
szech (23,1 kg na osobę) i Wielkiej Brytanii (19,7 kg na osobę). Dla porównania przeciętny Polak zjadał w 2012 roku tylko 1,6 kg mięsa wołowego 
na osobę [3].

Stany Zjednoczone mają wysokie PKB. Statystyczny Amerykanin może zatem częściej pozwolić sobie na kupno mięsa wołowego. Poza tym oferta 
kierowana do konsumenta jest szeroka i różnorodna. Wynika to z dłuższej tradycji spożywania wołowiny oraz różnorodności serwowanych tam 
potraw. Dania wołowe są bardzo popularne w amerykańskich zajazdach i restauracjach. Położenie geograficzne przekłada się na sposób i kul-
turę spożywania wołowiny. W stanach północno-wschodnich (Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio) ludność najczęściej sięga po burgery 
i roast beef burgery (kanapki z mięsem pieczonym). Mieszkańcy stanów środkowo-wschodnich (New York, Pensylwania, New Jersey) preferują 
steki (tzw. steak sandwich), podobnie jak mieszkańcy stanów południowo-wschodnich (Floryda, Virginia, Georgia) [4]. Poza tym Amerykanie dzięki 
dobrze rozwiniętemu sektorowi informacyjnemu i reklamowemu zdają sobie sprawę z ogromnej pożywności tego mięsa. Mają również zaufanie 
do jego jakości. 

Argentyna i Urugwaj także postawiły na jakość. Te dwa sąsiadujące ze sobą kraje słyną nie tylko z bardzo długiej tradycji spożywana wołowiny, 
lecz także z tradycji hodowlanej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Ich gospodarka charakteryzuje się wysoko rozwiniętą ekstensywną 
hodowlą bydła. Ta polega na wolnym wypasie, bezstresowym chowie i wysokiej jakości składnikach odżywczych (wysokowartościowych eko-
logicznych paszach, świeżych trawach i roślinach strączkowych). Taka hodowla – w odróżnieniu od hodowli intensywnej jeszcze do niedawna 
przeważającej w Europie – daje znakomitej jakości mięso. Mieszkańcy tych rejonów, jak potwierdzają podane wyżej statystyki spożycia wołowiny 
na osobę, zdają sobie sprawę z bogactwa własnego regionu i je wykorzystują.

Bardzo ważnym miejscem produkcji wołowiny jest Japonia. Wyjątkowej jakości wołowinę pozyskuje się tutaj ze specjalnej rasy bydła Wagyu 
(najbardziej znana jest ta z Kobe). Świetną jakość i astronomiczną cenę japońska wołowina osiąga za sprawą jedynej w swoim rodzaju techniki 
hodowlanej. Ta z kolej wynika z tradycji gospodarczych tego regionu. Największe zdziwienie wśród laików budzi nacieranie bydła sake, pojenie 
go piwem i bezstresowy chów. Jednak starania te mają wpływ na jakość pozyskiwanego mięsa: charakterystyczną marmurkowatość świadczącą 
o wysokiej klasie produktu. 

W Polsce wysoka jakość wołowiny jest pożądana, ale tradycja jej hodowli i produkcji pozwalających uzyskać najwyższe parametry nie jest roz-
winięta. Dochodzą do tego nieprzyjemne doświadczenia konsumentów związane z niską do niedawna jakością mięsa wołowego dostępnego na 
rynku i niewielka znajomość sposobów przyrządzania tego mięsa. Jednak dzięki procesom globalizacji polski konsument się zmienia. Podróże 
odkrywają przed nami nowe smaki i tradycje. Przełamujemy konwencje i stereotypy, stajemy się bardziej otwarci na to, co proponują nam inne 
regiony.

MIEJSCE WOŁOWINY NA ŚWIECIE

Problemy poruszane najczęściej w aspekcie międzynarodowego obrotu wołowiną to dystrybucja i konkurencja na światowym rynku 
wołowiny. Ta ostatnia powoduje tworzenie często brutalnych reguł gry o nabywcę. Szybko postępująca globalizacja powoduje przenika-
nie się standardów z różnych kultur.

Mimo wysokich cen mięsa wołowego jest ono trzecim segmentem światowego rynku mięsa – po wieprzowinie i mięsie drobiowym. W latach 
2010-2012 największymi producentami mięsa wołowego na świecie były: Stany Zjednoczone, Brazylia, Unia Europejska, Chiny, Indie, Argentyna, 
Australia, Meksyk, Pakistan i Rosja, zaś najwięcej mięsa wołowego eksportowały: Brazylia, Australia, Indie, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, 
Kanada, Unia Europejska, Urugwaj, Argentyna i Paragwaj [5]. 

Trzeba zauważyć, że kraje, które eksportują najwięcej mięsa wołowego, mają największy poziom jego spożycia na jednego mieszkańca (co wcze-
śniej opisano).

Na poziom spożycia mięsa wołowego w poszczególnych krajach wpływają czynniki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne, polityczne 
i prawne. Można tu mówić o dochodzie gospodarstw domowych, edukacji żywieniowej, cenie, dostępności produktu i jego jakości. Duży wpływ 
na światowy rynek wołowiny mają też różnego rodzaju zalecenia dietetyczne i zdrowotne propagowane przez międzynarodowe organizacje zaj-
mujące się problematyką żywienia – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO). Ich opinie w dużym stopniu decydują o stanie światowego sektora mięsa wołowego. 
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GDY ŚWIATOWY TREND STAJE SIĘ ŚWIATOWYM STANDARDEM

W sprawach międzynarodowych ogromną rolę odgrywa aspekt prawny – restrykcyjne przepisy organizacji regulujących handel między-
narodowy. Te z kolei w dużej mierze są podyktowane rosnącą świadomością rynku konsumenckiego.

W globalnym rozumieniu bardzo ważny dla sektora mięsa wołowego jest także problem ekologii, która stała się istotnym regulatorem procesów 
rynkowych. Zdaje się, że światowy trend stał się już światowym standardem. Należy się zatem spodziewać nasilonej kontroli i wzmożonej czujno-
ści, które służą bezpieczeństwu konsumentów. Rolnictwo ekologiczne, w tym produkcja i obróbka mięsa wołowego, wymaga dobrej organizacji 
pracy, znajomości podstaw prawnych oraz wiedzy i nakładów pracy większych niż ten, do którego przywykli właściciele gospodarstw konwen-
cjonalnych, do niedawna przeważających w Europie. Zaletą chowu ekologicznego jest przede wszystkim wysoki poziom dobrostanu zwierząt. 
Dobrostan to zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania, na które składają się: właściwe żywienie, odpowiednie pomieszczenia 
i opieka weterynaryjna.

Cechą produkcji globalnej jest interwencja w rynek wewnętrzny i jego strukturę zewnętrzną – a jednym z głównych produktów poddanych szcze-
gólnej obserwacji i otoczonych szczególną opieką są właśnie mięso wołowe oraz jego produkcja. Pod kątem prawnym rytm światowego rynku 
wołowiny wyznacza to, co reguluje napływ i odpływ mięsa wołowego. W krajach UE regulatorem są: wspólna polityka rolna na obszarze Unii, 
a także procesy działające poza nią. Wspólna polityka rolna Common Agriculture Policy (CAP) ma wpływ na pozycję rolnictwa europejskiego oraz 
na jego pozycję na rynkach światowych. CAP obejmuje wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego podejmowane przez Unię Europej-
ską w celu zrealizowania postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Rolnictwo to jeden z najważniejszych 
jej elementów. 

Czy jednak program ten wpływa w istotny sposób na rzeczywistość hodowców i – pośrednio – na jakość produktów spożywanych przez konsu-
mentów? Formy wsparcia, a tym samym pewnego rodzaju strefy wpływu na naszą rodzimą politykę hodowli i produkcji to: regulacje poszczegól-
nych rynków rolnych, współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, system skła-
dowania i sprzedaży towarów, wspólne techniki stabilizacji wywozu lub przywozu produktów. Próby stabilizacji rynku wewnętrznego opierają się 
między innymi na praktyce refundacji wywozowej (eksportowej) w formie subsydiów (rekompensaty dla różnicy między wyższymi cenami na ryn-
kach wewnętrznych a niższymi na rynkach światowych) i obejmują najważniejsze polskie bogactwa: zboża, cukier, produkty mleczne, wołowinę, 
wieprzowinę, świeże owoce i warzywa. 

ZANIM WOŁOWINA STAŁA SIĘ RARYTASEM, CZYLI WIĘZI CZŁOWIEKA Z BYDŁEM

Słusznie zwraca uwagę profesor Henryk Jasiorowski że ,,[…] związek człowieka z bydłem to nie tylko zmuszanie go do pracy, dojenie, 
a następnie oddanie rzeźnikowi” [6]. Należy rozumieć niezwykłą wartość bydła dla wielu społeczeństw nie wyłącznie ze względu na ja-
kość pozyskiwanego od niego mięsa.

Do dziś w rodzinach mających tradycje hodowlane i rolnicze opłatek wigilijny często jest zanoszony do obory. Taka forma szacunku dla bydła to 
dowód, że ten gatunek zwierząt w świadomości narodowej zajmuje szczególne miejsce. W daleko sięgających perspektywach rozwojowych bydło 
jest nadzieją polskich rolników, hodowców i przedsiębiorców. Dlatego warto wspomnieć o specyficznej więzi łączącej człowieka z gatunkiem, który 
sobie podporządkował. Te związki kulturowe występują, jak się okazuje, nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach. W historii ludzkości są 
dowody na to, jak w różnych kulturach i tradycjach podkreślano szacunek dla ,,żywicieli rodziny”. Zwraca na to uwagę nie tylko Jasiorowski, pisał 
o tym zjawisku także Kazimierz Moszyński. Wymienić tu można wspomniany zwyczaj łamania się z bydłem bożonarodzeniowym opłatkiem i dzie-
lenia wielkanocną święconką, serbsko-chorwacki obrzęd lania wina do pyska zwierzęcia czy składania pocałunków, dalmacki zwyczaj opłakiwania 
wołu oraz wróżby Łemków, którzy na podstawie zachowani krów przewidywali pomyślność nadchodzącego roku. 

Można zaobserwować również ciekawy kulturowo i antropologicznie związek między człowiekiem a zwierzęciem. Zanim człowiek udomowił bydło 
i zaczął je eksploatować, podziwiał jego siłę i darzył je szacunkiem. Nie bez powodu Żydzi (według przekazu Starego Testamentu), czekając na 
górze Synaj, czcili złotego cielca, a indonezyjscy wieśniacy, jak podaje Jasiorowski, nadal wierzą, że bawoły podtrzymują na swoich rogach kulę 
ziemską i że mogą wywołać deszcz lub trzęsienie ziemi. W starożytnych kulturach: egipskiej, sumeryjskiej, kreteńskiej, greckiej bydło stanowiło 
atrybut bogów. W okresie paleolitu nasi praprzodkowie tworzyli rysunki i malowidła w jaskiniach (Lascaux) przedstawiające między innymi woły [7]. 

Ten szacunek warto zachować. Zapobiegnie on instrumentalnemu traktowaniu zwierząt hodowlanych oraz ich egoistycznej eksploatacji, skłoni 
do troszczenia się o ich dobrostan. Dobrze, że bioetyka zyskuje na znaczeniu, a prawo bardziej szczegółowo określa warunki hodowli, transportu 
i boju.

WOŁOWINA NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

Najważniejszy dla polskiej gospodarki jest rozwój, który doprowadzi rynek mięsa wołowego w naszym kraju nie tylko do samowystarczalności, 
lecz także do opłacalnej produktywności. A przede wszystkim upowszechniłby dostęp do dobrej jakości wołowiny kulinarnej w postaci produktu 
nieprzetworzonego, zadowalającego konsumenta pod względem smaku, jakości i ceny, tak aby każdy mógł sobie pozwolić na jej kupno nie tylko 
od święta. 

65







WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

OD POLOWAŃ DO ROLNICTWA. 
POZYSKIWANIE I WARTOŚCIOWANIE MIĘSA WOŁOWEGO NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Nasze upodobania kulinarne wydają nam się czymś odwiecznym i niezmiennym. Codzienne posiłki i regularne ich spożywanie to dla współ-
czesnego konsumenta oczywistość. Nie zastanawiamy się, na przykład siedząc przy wielkanocnym stole, ile czasu upłynęło od dnia, kiedy nasi 
przodkowie po raz pierwszy w ten sposób celebrowali rozpoczęcie wiosny. Nie jesteśmy świadomi, jak długa i bogata jest historia kształtowania 
się nawyków żywieniowych.

Zdobywanie pożywienia od tysięcy lat było związane z walką, okiełznywanie nieprzewidywalnej przyrody wymagało pokory. Początkowo jednostka 
zdobywała jedzenie, by przetrwać, zaspokoić głód, mieć siły do dalszej wędrówki. Z czasem spożywanie pokarmu zaczęło mieć charakter społecz-
ny. Budowanie wspólnoty przy ogniu, dzielenie porcji upolowanego zwierzęcia wyznaczyło nowy kierunek w historii ludzkości. Z surowego kawałka 
mięsa powstawały potrawy, stopniowo udoskonalane i urozmaicane. 

Obecność mięsa w kuchni jest związana z umiejętnością pozyskiwania oraz przetwarzania surowca. Początkowo mężczyźni wybierali się na 
wielodniowe polowania i wracali z łupem, który następnie wspólnie przygotowywano i spożywano. Wielkie zmiany w dziejach ludzkości, a co za 
tym idzie – także w kuchni, przyniosła zmiana stylu życia większości mieszkańców Ziemi. Społeczeństwo zbieracko-myśliwskie stopniowo prze-
kształcało się w rolnicze, uległa zmianie organizacja czasu i przestrzeni. Zaczęła się trwająca do dziś epoka, w której mięsa dostarcza hodowla.  

Źródło: Theodor Schumann, Der Römische Cavalcatore.
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Najwcześniej udomowiono bydło rogate. Na terenach Żyznego Półksiężyca (ziemie ciągnące się od Egiptu – przez Palestynę i Syrię – po Mezopo-
tamię) już około 10 tysięcy lat temu najpierw uprawiano zboża, potem udomowiono między innymi bydło. Mniej więcej w tym samym czasie w Chi-
nach również rozwijało się rolnictwo. Imponująca różnorodność uprawianych tam roślin i hodowanych zwierząt była wzorem do naśladowania dla 
ludów osiadłych w Azji Południowo-Wschodniej. Na tych terenach bardziej niż mleko ceniono mięso – wołowinę i tłuszcz wołowy. 

Zwierzęta początkowo wypasano. Pasterze ze zwierzętami przemierzali duże odległości w poszukiwaniu najlepszych pastwisk. Wśród ludów 
pasterskich Mongołowie praktykowali tradycyjny wypas aż do końca XX wieku [1]. Poza sezonem wypasu bydło trzymano w przydomowych za-
grodach. Dzięki hodowli różnych gatunków zwierząt ludzie zyskali więcej niż mięso: siłę pociągową potrzebną w gospodarstwie, skóry, wełnę, 
mleko, nawóz. Hodowla zapewniała naszym przodkom większy dobrobyt i większą stabilizację, także kulinarną. Człowiek nie był już zdany tylko 
i wyłącznie na łaskę natury, mógł kontrolować pozyskiwanie jedzenia. 

W XVI wieku, w epoce wielkich odkryć geograficznych, Hiszpanie i Portugalczycy przyczynili się do pojawienia, a potem rozpowszechnienia by-
dła w obu Amerykach. Kiedy w 1492 roku organizowano wyprawę Kolumba, zapakowano na statki standardowe produkty kuchni hiszpańskiej, 
w tym – obok ryżu i soczewicy – suszoną wołowinę [2]. W XVII wieku Anglicy, podbijający wschodnią część Ameryki Północnej, zadbali o to, by na  
talerzach nie brakowało ich ulubionej wołowiny. Rozwój hodowli bydła w Ameryce Północnej ma także związek z działalnością Francuzów. Szukali 
oni, tak jak Anglicy, swojego miejsca na nowym lądzie. By czuć się na obcej ziemi jak w domu, kultywowali rodzime tradycje, także kulinarne. Takim 
sposobem wołowina zadomowiła się w Nowym Świecie. Bydło sprowadzone z Europy na tereny obecnych Stanów Zjednoczonych i Kanady było 
przede wszystkim bydłem mięsnym. Wołowina stopniowo wypierała mięso bizona z diety tubylców. 

W zmieniającym się świecie, w którym przyrost naturalny był coraz bardziej dynamiczny, potrzeba było coraz więcej pożywienia, w tym mięsa. 
Zjawisko przemysłowego chowu bydła sięga XIX wieku. Zawdzięczano mu większą dostępność mięsa, które z produktu elitarnego stawało się 
produktem coraz łatwiej dostępnym i powszechnym. Rozwój techniki umożliwił również szybszy transport mięsa i dostarczanie go do najodleglej-
szych zakątków. Rzeźnicy mieli od tego czasu mnóstwo pracy.

Źródło: Jacques Callot, Pasterz grający na flecie.
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WOŁOWINA SMAKUJE.  
O SPOSOBACH PRZETWARZANIA I WALORYZOWANIA MIĘSA WOŁOWEGO W DAWNYM ŚWIECIE

Pierwotnie jedzono mięso surowe. Odkrycie przez czło-
wieka ognia i możliwości pieczenia mięsa było milowym 
osiągnięciem w historii kuchni. „Gdy ogień był już znany, 
instynkt doskonalenia skłonił wpierw człowieka, by suszył 
przy nim mięso, potem zaś, by piekł je na węglu. Takie 
pieczone mięso smakowało znacznie lepiej; nabiera ono 
konsystencji, można je łatwiej gryźć, sok mięsny zaś za-
piekając się przydaje mu zapachu, który nadal wydaje się 
nam przyjemny” – pisał jeden z największych znawców 
kuchni Brillat-Savarin [3]. Trudno dziś mówić o smakach, 
szczegółowych recepturach, sposobach przyrządzania dań 
w czasach przed powstaniem pierwszych pisanych prze-
pisów kulinarnych. Jest to dla badaczy nie lada zagadka, 
a smakosze muszą się zadowolić obrazami, jakie podsuwa 
im wyobraźnia. Nietrudno się jednak domyślić, że dawne 
techniki przechowywania, konserwowania i przyrządzania 
wołowiny mają kontynuację we współczesnych kuchniach 
narodowych i regionalnych. Doceniamy tradycyjne sposo-
by obróbki – choćby peklowanie i wędzenie – choć nowe 
techniki kulinarne i nowoczesny sprzęt, które wykorzystują 
mistrzowie kuchni, dają nam mnóstwo nowych możliwości 
w zakresie obróbki mięsa. 

Europa

Antyczni, średniowieczni czy staropolscy smakosze kiero-
wali się wyobrażeniami, instynktem i zmysłem obserwacji. 
Od epoki oświecenia rozwijała się nauka oparta na bada-
niach empirycznych, w tym wiedza o gastronomii. 

Mięso wołowe było w Europie produktem luksusowym, je-
dzonym tylko z wyjątkowych okazji. W antycznym Rzymie 
wołowinę jadano rzadko, gdyż była produktem niezwykle 
drogim, elitarnym. Dzięki rzymskim oddziałom podbijają-
cym północne i zachodnie części kontynentu rozpowszech-
niła się hodowla bydła, dotarła między innymi do Anglii. 

W starożytnej Grecji wołowina była również bardzo cenio-
na i chętnie spożywana. Pieczeń wołową podawano z gro-
chem i krokietami. Żyjący w V w. p.n.e. król perski Dariusz 
tak uwielbiał wołowinę, że: „na ucztach kazał sobie poda-
wać całe woły i zjadał je sam za parawanem osłaniającym 
jego stół przed spojrzeniami dworzan”[4]. Był to symbol suk-
cesu i luksusu. 

W starożytności mięso suszono lub solono, a najczęstszą 
formą obróbki było gotowanie w wodzie z dodatkiem oliwy 
i octu. Taki produkt dostawali marynarze, którzy udawali się 
w dalekie podróże.

W średniowieczu i w epoce nowożytnej (XVI-XVIII wiek) 
sztukę mięsa można było spotkać jedynie na pańskich sto-
łach. W niższych warstwach społecznych jedzono głównie 

podroby. W kuchniach dworskich wołowina służyła przede wszystkim do przygotowania bulionów i wywarów, gotowano ją i mielono [5]. W kuchni 
mieszczańskiej wykorzystywano każdy dostępny kawałek mięsiwa. Jak pokazuje historia gastronomii, ograniczenia ekonomiczne wpływały często 
na odkrywanie nowych smaków, zmianę podejścia do używania surowców, w tym mięsa. To, co elity odrzucały jako pospolite i zbyt miernej jakości, 
by znaleźć się na pańskim stole, chętnie jedzono w niższych warstwach społecznych. Tak było również w przypadku wołowiny. Nie dysponując 
dziczyzną, mieszczki wykorzystywały w kuchni mięso zwierząt rzeźnych. Jednak w kuchni mieszczańskiej używano najlepszych kawałków, wy-
bierano partie tuszy wyróżniające się walorami smakowymi. Wypracowanie technik kulinarnych, które wpływały na smak potraw i na coraz lepszą 
jakość mięsa zwierząt hodowlanych, wpłynęło z czasem na dowartościowanie wołowiny także przez kucharzy dworskich. W ten sposób to mięso 
zostało docenione i stało się kulinarnym rarytasem. 

Na ucztach szlachty i arystokracji od XVII wieku pojawiają się i stają coraz bardziej popularne: mięsa z rosołu, mięsa duszone i pieczone [6]. 

Za największych europejskich znawców wołowiny uchodzą Francuzi oraz Anglicy. Kuchnia francuska od wieków wyznaczała trendy kulinarne i to 
jej przede wszystkim należy się w tym miejscu kilka zdań. Francuscy kuchmistrze, pisząc swoje wiekopomne dzieła, wytyczali drogi nowoczesnej

Źródło: Róża Makarewiczowa, Praktyczna kuchnia dla młodych gospodyń, Lwów 1910, s 177.
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Popularne i modne dania z wołowiny pochodzą także z innych regionów Europy. Austro-Węgry również pozostawiły trwały ślad w historii gastrono-
mii, choćby pod postacią sztuki mięsa – Tafelspitz – i gulaszu. Sztuka mięsa znana jest także w wersji włoskiej – jako bollito misto, a w Hiszpanii 
pod nazwą cocido [11]. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej tendencji istniejącej w kuchni europejskiej od schyłku XVIII wieku. Wiele dań z mięsa wołowego ma związek 
(czasem autentyczny, czasem legendarny) ze znanymi osobistościami ze świata polityki, kultury i sztuki. Kilka takich przepisów i anegdot znajduje 
się w części tej książki z recepturami historycznymi. Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku z nich: 

Boeuf Stroganow to potrawa rosyjska, którą według anegdoty wymyślił kuchmistrz Marie-Antoine Carême na polecenie cara Aleksandra I. Nazwa 
pochodzi od nazwiska rodziny kupieckiej z Nowogrodu, u której car był zadłużony. Podarowanie potrawy nazwanej jej nazwiskiem miało złagodzić 
napięcie między wierzycielami a utytułowanym dłużnikiem. 

Z kolei na cześć księcia Wellingtona nazwano polędwicę nadziewaną grzybami pieczoną w otulinie ciasta francuskiego i podawaną z sosem tru-
flowym. 

Natomiast Horatio Nelsonowi, admirałowi walczącemu dzielnie z Napoleonem, zadedykowano zrazy zapiekane z ziemniakami [12]. 

Spośród nowych dań z historycznym tłem na uwagę zasługuje carpaccio. Cieniutkie plastry polędwicy wołowej zostały przygotowane specjalnie 
dla księżniczki Amalii Nani Mocenigo, która zgodnie z zaleceniami lekarza nie jadła gotowanych mięs. Przygotowując się do jej wizyty w swojej 
restauracji, kucharz Giuseppe Cipriani stworzył danie, które musiało wyglądać niezwykle estetycznie. Zachwycony efektem swojej pracy nazwał  
potrawę na cześć weneckiego artysty Vittore Carpaccio. W tym czasie w Wenecji otwarto wystawę obrazów tego malarza.

Widzimy więc, że jedzenie było czymś więcej niż tylko środkiem do zaspokojenia fizycznego głodu. Należy je postrzegać jako wyznacznik tożsa-
mości – kulturowej, stanowej i narodowej. Jest nośnikiem pamięci, tradycji. Międzynarodową sławę mogą zdobyć zarówno dania, które wyrosły 
w kuchni pasterskiej, jak i te, które skomponowano z jakiejś szczególnej okazji albo na cześć ważnej postaci. Jedzenie to przyjemność, a także 
wyznacznik prestiżu. Historia pokazuje, że największe uznanie zyskały potrawy proste, doskonałe w swojej subtelności.

Źródło: Jacques Callot, La halte des bohémiens, les apprêts du festin.

gastronomii. Docenili oni mięso rzeźne i jego walory smakowe. Wołowina podawana na stół od XVIII wieku była nie tylko gotowaną sztuką mięsa. 
Pieczenie, smażenie na ruszcie, duszenie w winie, podawanie z najróżniejszymi dodatkami, z dużą ilością warzyw i niewielką – przypraw korzen-
nych to był prawdziwy kulinarny przełom. 

Klasyczne dania są jednak ponadczasowe, mogą być jedynie udoskonalane. Tak jest ze sztuką mięsa. Była ona uznawana przede wszystkim za 
sycącą i zdrową. Miała jeszcze jedną dodatkową zaletę – po jej przygotowaniu otrzymywano wywar. Klasyczna kuchnia francuska wychwalała 
potaże, czyli zupy. Brillat-Savarin pisał o nich: „Panuje powszechne mniemanie, że tak dobrej zupy jak we Francji nie jada się nigdzie; podróżując 
mogłem się przekonać o tej prawdzie. Nic w tym dziwnego: zupa jest podstawą narodowego posiłku francuskiego i doświadczenie wieków musiała 
doprowadzić ją do perfekcji” [7]. Buliony wołowe nadawały się również do komponowania najróżniejszych sosów, kolejnej chluby kuchni francuskiej. 

W kuchni angielskiej kierowano się zasadami oszczędności połączonej z elegancją. Do czasu rewolucji kulinarnej (XVII wiek), która rozprzestrze-
niała się po nowożytnej Europie bardzo szybko, wołowina nie była tam mięsem salonowym. Najwyższe warstwy społeczne zajadały się dziczyzną 
i wielkim ptactwem. Wołowinę jadano w środowisku mieszczańskim i stąd, podobnie jak we Francji, czerpali inspiracje kucharze gotujący dla 
arystokracji. Od XVIII wieku angielska wołowina ma jakość wyższą niż w innych krajach europejskich. Od tego też czasu Anglicy stają się najbar-
dziej wymagającymi konsumentami. Podróżując po Europie, narzekali na niedopieczenie, niedogotowanie bądź nadmierne wysuszenie mięsa [8]. 
Anglikom przypisuje się wprowadzenie do kuchni światowej klasycznego krwistego befsztyka. Danie to w XIX wieku było uznawane za afrodyzjak 
i zalecane, zwłaszcza mężczyznom, przez ówczesnych seksuologów [9]. 

. 

Doskonałym podsumowaniem różnic między kuchnią francuską a angielską jest recenzja wystawiona przez niemieckiego podróżnika, który na 
początku XVIII wieku zwiedzał i smakował Europę: „Ci, którzy nawykli są do niewyszukanych mięs, nie uświadczą ich bynajmniej w Paryżu. […] 
Amatorzy przyprawionego mięsa będą zaskoczeni na widok mięs prostych, i au naturel, czasem z sosem jako jedynym dodatkiem. Ich zapiekanki 
i ragout są bardzo smaczne, a wyśmienicie znają się na pieczeniu mięsa. Niemniej Anglicy górują nad nimi w pieczeniu wołowiny i baraniny, bo-
wiem choć nieraz krew wypływa z ich pieczeni, jest ona bardzo krucha i dobrze upieczona” [10]. 

Źródło: Célestin Nanteuil, La Cuisine, Paris 1838.
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Popularne i modne dania z wołowiny pochodzą także z innych regionów Europy. Austro-Węgry również pozostawiły trwały ślad w historii gastrono-
mii, choćby pod postacią sztuki mięsa – Tafelspitz – i gulaszu. Sztuka mięsa znana jest także w wersji włoskiej – jako bollito misto, a w Hiszpanii 
pod nazwą cocido [11]. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej tendencji istniejącej w kuchni europejskiej od schyłku XVIII wieku. Wiele dań z mięsa wołowego ma związek 
(czasem autentyczny, czasem legendarny) ze znanymi osobistościami ze świata polityki, kultury i sztuki. Kilka takich przepisów i anegdot znajduje 
się w części tej książki z recepturami historycznymi. Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku z nich: 

Boeuf Stroganow to potrawa rosyjska, którą według anegdoty wymyślił kuchmistrz Marie-Antoine Carême na polecenie cara Aleksandra I. Nazwa 
pochodzi od nazwiska rodziny kupieckiej z Nowogrodu, u której car był zadłużony. Podarowanie potrawy nazwanej jej nazwiskiem miało złagodzić 
napięcie między wierzycielami a utytułowanym dłużnikiem. 

Z kolei na cześć księcia Wellingtona nazwano polędwicę nadziewaną grzybami pieczoną w otulinie ciasta francuskiego i podawaną z sosem tru-
flowym. 

Natomiast Horatio Nelsonowi, admirałowi walczącemu dzielnie z Napoleonem, zadedykowano zrazy zapiekane z ziemniakami [12]. 

Spośród nowych dań z historycznym tłem na uwagę zasługuje carpaccio. Cieniutkie plastry polędwicy wołowej zostały przygotowane specjalnie 
dla księżniczki Amalii Nani Mocenigo, która zgodnie z zaleceniami lekarza nie jadła gotowanych mięs. Przygotowując się do jej wizyty w swojej 
restauracji, kucharz Giuseppe Cipriani stworzył danie, które musiało wyglądać niezwykle estetycznie. Zachwycony efektem swojej pracy nazwał  
potrawę na cześć weneckiego artysty Vittore Carpaccio. W tym czasie w Wenecji otwarto wystawę obrazów tego malarza.

Widzimy więc, że jedzenie było czymś więcej niż tylko środkiem do zaspokojenia fizycznego głodu. Należy je postrzegać jako wyznacznik tożsa-
mości – kulturowej, stanowej i narodowej. Jest nośnikiem pamięci, tradycji. Międzynarodową sławę mogą zdobyć zarówno dania, które wyrosły 
w kuchni pasterskiej, jak i te, które skomponowano z jakiejś szczególnej okazji albo na cześć ważnej postaci. Jedzenie to przyjemność, a także 
wyznacznik prestiżu. Historia pokazuje, że największe uznanie zyskały potrawy proste, doskonałe w swojej subtelności.

Źródło: Jacques Callot, La halte des bohémiens, les apprêts du festin.
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Smaki wołowiny na pozostałych kontynentach: 
Ameryka Północna, Południowa i Środkowa

W Nowym Świecie wołowina była powszechnie do-
stępna, używana w kuchni wyższych i niższych warstw 
społecznych. Kultura kulinarna obu Ameryk jest do dziś 
w dużej mierze oparta na wołowinie. Jednym z pod-
stawowych sposobów przygotowania tego mięsa jest 
grillowanie – w czasach prekolumbijskich w taki sposób 
postępowano z częściami tuszy upolowanych bizonów. 
Obróbka termiczna łączy się w tym wypadku z aroma-
tyzowaniem dymem. Dziś mieszkańcy Stanów Zjed-
noczonych, Meksyku, Argentyny wolny czas spędzają 
na wspólnym grillowaniu, choć w każdym z tych krajów 
robią to nieco inaczej.

Istnieje powszechne przekonanie, że słowo „barbecue” 
pochodzi od słowa „barbacoa” oznaczającego sposób 
pieczenia mięsa nad ogniem umieszczonym w głę-
boko wykopanym dole. Terminu tego po raz pierwszy 
użył Gonzalo Fern á Fernandez de Oviedo w wydanej 
w 1526 roku książce De La Historia General y Natural 
de Las Indias. Takiego słowa w odniesieniu do piecze-
nie mięsa nad żarzącym się drewnem używał Bernardi-
no de Sahaún, towarzysz Corteza [13].

Znanym i popularnym grillowanym przysmakiem, który 
zrobił światową karierę, jest hamburger. Jego historia 
sięga XVIII wieku. Prawdopodobnie pierwsza receptura 
na hamburgera została zapisana na stronie 370 wyda-
nej w 1758 roku książki kucharskiej Hannah Glasse Art 
of Cookery Made Plain and Easy[14]. Wprowadzono go 
do menu restauracyjnych w XIX wieku pod nazwą Hamburg Steak. Jego historia jest jednak nie do końca poznana. Wydaje się, że i potrawa, 
i  nazwa pochodzą od niemieckiego miasta Hamburg. Jego mieszkańcy podobno nie przepadali za stekami tatarskimi, jedzonymi tradycyjnie na 
surowo i postanowili je usmażyć. Danie szybko zyskało wielbicieli. Pierwszy sukces bułek z mieloną wołowiną datuje się na 1904 rok. Wtedy to 
sprzedawano je podczas targów spożywczych organizowanych w St. Louis. Siedemnaście lat później powstała pierwsza sieć restauracji, w któ-
rych można było skosztować hamburgerów [15]. 

Dziś grillowaną wołowinę jada się powszechnie na całym świecie – od Au-
stralii, przez Afrykę, po obie Ameryki. W USA towarzyszy ona świętom ro-
dzinnym i spotkaniom towarzyskim. W Święto Niepodległości szykuje się 
barbecue, by przyrządzić na domowym podwórku steki albo hamburgery. 
W Teksasie grillowane mięso zazwyczaj doprawia się kminkiem i chilli, 
a podaje z fasolą i sałatką ziemniaczaną. W Meksyku grillowana wołowina 
jest podawana z salsą do tortilli [16]. Formą meksykańskiego dania z gril-
la jest asado, czyli grillowane mięso doprawione czosnkiem, pieprzem 
i szafranem. Nazwę tę można też odnaleźć w kuchni argentyńskiej [17]. 
W kraju tym asado jest nie tylko potrawą, lecz także jednym z najważniej-
szych sposobów spędzania wolnego czasu. Zazwyczaj w weekendy całe 
rodziny zbierają się, by wspólnie na wolnym powietrzu przygotowywać 

i spożywać asado. Argentyńczycy ucztują tak i przed swoimi domami i równie chętnie w przestrzeni publicznej. Podczas tego niemal rytualnego 
ważnego społecznie wydarzenia dużo jest jedzenia, zabawy, śpiewu i śmiechu. Asado jest ważne w tradycji kulinarnej i należy do wartości spo-
łecznych określających więzi danej wspólnoty [18].

Nie tylko grillowanie, pieczenie na ruszcie lub nad ogniem są popularnymi metodami przyrządzania wołowiny w krajach obu Ameryk. W Argen-
tynie, Chile, Nikaragui wołowina powinna się pojawiać na stole przynajmniej raz dziennie. Tradycyjnymi daniami z wołowiny w tych krajach są 
salpicon (potrawa pochodzenia hiszpańskiego) oraz empanadas. 

Salpicon to kompletny posiłek, bulion oraz mięso. Wołowinę gotuje się i zjada z lokalnymi warzywami. Drobno posiekaną wołowinę wyjętą z bulio-
nu podaje się z cebulą i sokiem pomarańczowym, doprawioną solą i pieprzem. Empanadas to rodzaj pierogów nadziewanych wołowiną z ryżem 
i warzywami. Pierogi te są albo pieczone, albo smażone na gorącym tłuszczu [19]. Innym daniem niezwykle popularnym w Ameryce Środkowej jest 
olla de carne, czyli jednogarnkowe danie z gotowaną wołowiną, do której na koniec dodaje się lokalne aromatyczne warzywa. Potrawę tę je się 
również na Kostaryce oraz w Kolumbii.

Źródło: Ludwik Finkel, O odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, Lwów 1892, s. 37.

Źródło: Róża Makarewiczowa, Praktyczna kuchnia, czyli Podręcznik do przyrządzania 
potraw i legumin, Lwów 1900, s. 168
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Źródło: John Christian Zeitter, Głowa byka.
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Afryka 

Dziewiętnastowieczny podróżnik i pisarz Richard Francis Burton 
opisał kuchnię środkowej oraz zachodniej Afryki. Według jego 
zapisów mieszkańcy tego kontynentu żywili się gotowaną soloną 
wołowiną, którą przyrządzali ze słodkimi ziemniakami i olejem pal-
mowym [20]. W Afryce bydło i wołowina są ważne także w kontek-
ście społecznym, rodzinnym, religijnym. Wołowina podawana jest 
podczas bardzo ważnych uroczystości, takich jak wesela, urodziny, 
pogrzeby. W Maroku kurczaka lub wołowinę suszoną ze śliwkami 
i migdałami serwuje się jako tradycyjne danie z okazji urodzin Pro-
roka [21]. W Kenii jada się potrawę zwaną winja. Składa się ona 
z mieszanki czarnego sezamu, prosa oraz suszonej wołowiny, któ-
rą gotuje się razem z dodatkiem oleju sezamowego. Jest to danie 
weselne, niezbędny element rytuału związanego z wchodzeniem 
do rodziny nowego członka. Nowy syn – pan młody – zjada potrawę 
ze specjalnie przygotowanego naczynia ślubnego. Jest to także, 
zgodnie z wierzeniami, danie mające magiczną moc: uspokaja du-
chy, chroni przed błyskawicami [22]. 

Bydło w Afryce hodowało się i nadal hoduje głównie ze względu na 
mleko, które jest sprzedawane i bywa głównym źródłem dochodu 
wielu rodzin. Cielęta oraz starsze sztuki zabijane są okazjonalnie. 
Pozyskane wówczas mięso podaje się podczas oficjalnych uroczy-
stości [23]. W niektórych częściach Afryki bogactwo danej osoby jest 
oceniane jest na podstawie liczby posiadanego bydła. 

Azja 

W Japonii przez długi czas jedzenie wołowiny było prawnie zaka-
zane, ale w okresie panowania cesarza Mutsuhito (przełom XIX 
i XX wieku) zakaz ten zniesiono. Japonia otworzyła się na Zachód 
w 1850 roku, wówczas w kuchni tego kraju nastąpił przełom. Wo-
łowina zaczęła być coraz bardziej popularna, wręcz modna. Taki 
stan rzeczy spotkał się z przychylnością cesarza. W 1860 roku wy-
budowano pierwszą w Japonii rzeźnię. W tym okresie pojawiają 
się przepisy na dania z wołowiny, jak choćby sukiyaki. Jest to wo-
łowina gotowana na wolnym ogniu w posłodzonym sosie sojowym 
z kapustą pekińską, grzybami, podawana z tofu z grilla i zielonymi 
chryzantemami (shungiku) [24]. 

Obecnie japońska wołowina Wagyu jest uznana na całym świecie 
za najlepszą. Na jej jakość wpływa sposób chowu bydła. Karmio-
ne jest ono najwyższej jakości paszą ekologiczną, pojone piwem, 
a wszelkie czynniki, które mogą powodować u zwierząt stres, są eliminowane. Krowy słuchają muzyki i są regularnie masowane. Dzięki temu 
tłuszcz osadza się nie na zewnątrz mięśnia, lecz w jego wnętrzu. Nadaje to mięsu delikatny smak. 

Najbardziej znaną regionalną odmianą jest wołowina z Kobe, której nazwa jest chroniona i zarezerwowana tylko dla krów pasących się na tere-
nach w pobliżu miasta Kobe [25]. 

Australia

To ostatni kontynent, na który trafiło bydło hodowlane. Pierwsze okazy sprowadzono tam z Indii w końcu XVIII wieku. Jego hodowla szybko się 
rozrastała, co wiąże się między innymi z rewolucją przemysłową. Australia stała się już wtedy ważnym importerem wołowiny do Anglii. Pierwszy 
eksport australijskiej wołowiny datuje się na 1879 rok. 

Od XIX wieku Australijczycy tradycyjnie na obiad jadają pieczeń, to spuścizna po pierwszych kolonizatorach z Anglii. Wołowinę wypiekano w piecu 
ze smalcem i otoczoną warzywami. Mięso serwowano z ziemniakami lub dynią albo w sosie z zielonych warzyw – zazwyczaj groszku lub fasoli 
[26]. Innym przykładem australijskiego rarytasu z wołowiny jest beef tataki – najczęściej przygotowywany z polędwicy wołowej. Mięso obsmaża się 
bardzo krótko na dużym ogniu z każdej strony: zewnętrzna część jest brązowa i upieczona, wnętrze zaś surowe i krwiste. Polędwicę taką podaje 
się pokrojoną w plastry i glazuruje sosem [27]. 

Przysłowie głosi: „Co kraj, to obyczaj”. Podobnie jest z upodobaniami kulinarnymi. Dania z poszczególnych zakątków naszego globu mają wiele 
cech charakterystycznych dla kultury, w której powstały. Wołowinie w różnych regionach smak nadają: sposób obróbki oraz dodatki (warzywa, 
przyprawy, tłuszcz). Ale zawsze smakuje ona dobrze i zawsze jest oczekiwana przez konsumentów. Podczas codziennego obiadu, podczas uczty 
weselnej, podczas obchodów Dnia Niepodległości znikają podziały i najważniejsza staje się wspólnota. Każde danie ma korzenie w wielowiekowej 
tradycji, każde zawiera w sobie cząstkę doświadczenia wielu pokoleń, która zostanie przekazana kolejnym pokoleniom.

Źródło: Praktyczny Kucharz Warszawski zawierający 1503 przepisy różnych potraw, oraz pie-
czenia ciast i sporządzania zapasów spiżarnianych, Warszawa 1908, s. 272.
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W KUCHNIACH PAŃSKICH I CHUDOPACHOLSKICH.  
MIĘSO WOŁOWE NA POLSKIM STOLE

Polska kuchnia szlachecka i magnacka była bardzo urozmaico-
na. Wyprawiano wspaniałe uczty, na stołach pojawiały się wtedy 
wymyślne potrawy. Dawne majątki szlacheckie były z zasady sa-
mowystarczalnymi gospodarstwami, nie mogło w nich zabraknąć 
ulubionych surowców i produktów używanych w kuchni. Jest w tej 
historii także miejsce dla wołowiny. Jędrzej Kitowicz, żyjący w XVIII 
wieku ksiądz, napisał o biesiadach, w których uczestniczył, takie 
oto słowa: „Między półmiski, rozmaitym ptastwem i ciastem napeł-
nione, podług wielkości stołu stawiano dwie albo trzy misy ogrom-
ne, na kształt piramidów z rozmaitego pieczystego złożonych, 
które hajducy we dwóch nosili, boby jeden nie uniósł. Te piramidy 
na spodzie miały dwie pieczenie wielkie wołowe, na nich położona 
była ćwiartka jedna i druga cielęciny, dalej baranina, potem indy-
ki, gęsi, kapłony, kurczęta, kuropatwy, bekasy; im wyżej, tym coraz 
mniejsze ptastwo. Z tych piramid, jako też mis i półmisków, goście 
sprawniejsi do krajania za prośbą gospodarza brali przed siebie 
owe pieczyste, rozbierali, częstowali w kolej siedzących u stołu i nie 
przepominając zostawić dla siebie najlepszej sztuczki, po obczę-
stowaniu wszystkich sami jedli” [28].

Nasi przodkowie przez ponad pół roku pościli, jedli wówczas ryby 
i kasze kraszone olejami. Jednak gdy nadchodziły dni wolne od po-
stu, folgowali sobie bez umiaru. Na stołach pojawiały się prawdziwe 
rarytasy. Świadczyły one o bogactwie, hojności i bujnej wyobraźni 
gospodarza, a także fantazji i kunszcie kucharza.

Informacje o rozwoju sztuki kulinarnej czerpiemy z poradników go-
spodarskich, pamiętników oraz ze staropolskich książek kuchar-
skich – dających większe wyobrażenie o smakach i technikach 
kulinarnych. Porównując przepisy z XVII wieku z XVIII- XIX-wiecz-
nymi recepturami, zauważamy, że wołowina w kuchni polskiej zy-
skała znaczenie dopiero w wieku XVIII. Świadczy o tym zwiększa-
jąca się liczba przepisów, a także coraz większy profesjonalizm w 
tym zakresie. Compendium Ferculorum, książka napisana w XVII 
wieku przez Stanisława Czernickiego, zawiera kilka przepisów na  
dania z wołowiny. Jej zawartość nie jest uporządkowana, nie znajdziemy tam odrębnego rozdziału prezentującego tylko dania z wołowiny. Wynika 
to z innego pojmowania sztuki kulinarnej. Czerniecki podzielił receptury w swojej książce na dania mięsne, postne oraz leguminy. Na początku 
w „Memoryjale generalnym” wymienił produkty, o których nie może zapomnieć organizator uczty. Wołowina jest tu wymieniona na drugim miejscu. 
Oto fragment tej listy: „Bawoły, woły, jałowice, łój kruchy, rury ze śpikiem, cielęta, animelle albo mleczko, baranki młode, barany stare, skopy…” [29].

Wyliczenie to jest długie, bo różnorodność produktów uważanych wtedy za niezbędne zawstydziłaby dziś niejednego szefa kuchni. Drugie miej-
sce, na którym Czerniecki wymienia wołowinę, z pewnością nie jest przypadkowe i dowodzi, jak poczesne miejsce zajmowała ona w jadłospisie. 
Świadczy o tym także pierwsza zamieszczona w Compendium Ferculorum receptura – na rosół polski. Choć autor daje w niej wybór co do gatunku 
mięsa, na pierwszym miejscu wymienia wołowinę. Wśród barokowych dań ojca kuchni polskiej wymienić należy także comber wołowy, który poja-
wia się w kolejnym przepisie. Comber z miodownikiem jest klasycznym przykładem staropolskiego smaku, łączącego akcenty wytrawne, słodkie, 

Źródło: Daniel Chodowiecki,ilustracja Marzec z cyklu Dwanaście ilustracji do kalendarza

Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i 
miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego zawierający 
najlepsze przepisy przyrządzania najrozmaitszych potraw [...] oraz innych zajęć 
w  gospodarstwie domowym, Toruń 1901, s. 5.
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korzenne i kwaśne. Dodanie miodownika, czyli piernika, do mięs i ryb uważano za 
pomysł godny wyrafinowanego podniebienia. 

Z pewnością niejeden barokowy przepis zadziwi dzisiejszych szefów kuchni. Uży-
wanie dużej ilości przypraw: szafranu, imbiru, gałki muszkatołowej, zalecenia, by 
gotować mięso w occie, odeszły do lamusa. Moda na francuszczyznę wzbogaciła 
i wysubtelniła naszą kuchnię. Zaczęto uwzględniać sezonowość, świeżość, lokal-
ność składników i wydobywanie naturalnego, delikatnego smaku. 

Inny autor, Wojciech Wielądko, w dziele Kucharz doskonały wołowinie poświęcił 
odrębny rozdział. Choć rozdział ten nie jest szczególnie rozbudowany, zawiera 
wiele informacji na temat wartościowania mięsa wołowego. Poza tym autor pod-
kreśla: „Nie wspominam o wołowinie, która jest w każdym czasie dobra” [30]. Jest 
to bez wątpienia ogromny walor tego mięsa, że przez cały rok smakuje tak samo.

„Rozbierając znaczniejsze części wołu, nie wspomnę o podziale, co nazywamy 
podłym mięsiwem, które same pospólstwo tylko używa, przyprawiając solą, pie-
przem, octem, czosnkiem, szarlotką [szalotką – przyp. aut.] dla przydania sma-
ku lepszego. U mieszczan zaś, czyli ludzi zjeść dobrze lubiących, bierze się do 
gotowania: mózg, ozór, podniebienie, cynadry, tłustość, ogon. W zadniej ćwierci 
zrazowa pieczeń ze skrzydłem, krzyżowa, comber, ligawa, matersznikowa, grycht, 
polędwice, pieczenia angielska, szrotowa pieczenia, szczypna, mostek, żebra, 
pręga, górnica, szpondry, szpik” [31]. 

Wydaje się, że te części należą według autora do szczególnie wartych wykorzysta-
nia w eleganckiej kuchni. Ich zastosowanie poznajemy w pierwszych przepisach 
tego rozdziału, rozpoczyna go bowiem sześć przepisów na ozór, jeden przepis na 
mózg, dwa na podniebienie wołowe, dwa na flaki, jeden na wymię, jeden na cy-
nadry oraz jeden na ogon. Znajdujemy także informację na temat używania szpiku 
wołowego. Na dwadzieścia osiem przepisów w tym rozdziale aż piętnaście mówi 
o przygotowaniu podrobów. Pozostałe przepisy to: siedem na sztukę mięsa, trzy 
na pieczenie, dwa na mostek wołowy i jeden na bigos z mięsa wołowego. 

Wśród pieczeni wymienić warto sztukę mięsa „po angielsku” (gotowaną w bulionie 
z warzywami i ziołami) i wołowinę „po kardynalsku” (najpierw marynowaną, na-
stępnie gotowaną w winie i podawaną na zimno).

Te wymyślne nazwy, sugerujące elitarne i modne pochodze-
nie potraw, z pewnością intrygowały osiemnastowiecznych 
smakoszy. Podobnie ciekawą recepturą jest „Sztuka mięsa 
po królewsku albo modna”. Już sama nazwa sugeruje kulinar-
ną jakość i wykwintność potrawy. Zgodnie z tym przepisem 
mięso naszpikowane słoniną gotowano z pietruszką, cebu-
lą, grzybami, odrobiną czosnku na małym ogniu przez kilka 
godzin. Z pewnością miało być potrawą niezwykle delikatną. 
A delikatność smaku, jak wcześniej wspomniano, była wyso-
ko cenioną cechą ówczesnej kuchni.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy bigosie. Niemal każ-
dy na myśl o tej potrawie wyobraża sobie dania z kapusty ki-
szonej. Natomiast w recepturze na bigos z mięsa wołowego 
zamieszczonej w Kucharzu doskonałym nie ma ani grama 
kapusty. Dziś wydaje nam się to dziwne, natomiast historycz-
ne „bigosy” to po prostu jednogarnkowe potrawy z siekanych 
ryb, mięs, a nawet owoców morza. Bigos wołowy jest jednym 
z wariantów, wołowina (najpewniej mięso z rosołu) została 
w nim połączona z drobno posiekaną cebulą, duszoną w bu-
lionie z dodatkiem wina. Podawany był on, zgodnie z zale-
ceniem umieszczonym na końcu przepisu, z musztardą oraz 
odrobiną octu.

Książki z recepturami wydawane po Kucharzu doskonałym 
miały w większości wyodrębnione działy, każdy poświęcony 
innemu produktowi. Na tej podstawie widać, że wołowina 
należała do cenionych gatunków mięs i przyrządzano z niej 
wiele świetnych, urozmaiconych potraw. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza sztuka mięsa, zrazy oraz pieczenie, które były i są 
uznawane za klasyczne potrawy kuchni polskiej, choć podob-
ne potrawy mają swoje miejsce w kuchniach innych narodów.

Źródło: Frontispis książki Kucharka doskonała wiedeńska, podaiąca przepisy 
różnych przednich potraw 1822.

Źródło: Maria Ochorowicz-Monatowa, Uniwersalna książka kucharska z ilustracyami i kolorowemi tabli-
cami odznaczona na wystawie hygienicznej w Warszawie w 1910 r.: przeszło 2200 skromnych i wytwor-
nych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej 
dyety codziennej hygieny oraz kuchni jarskiej, Lwów 1913, s. 307.
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Sztuka mięsa

Można powiedzieć, że to jedna z podsta-
wowych potraw eleganckiej kuchni polskiej. 
Znalazła się także w jadłospisie ostatniego 
króla Polski, Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. W samym Kucharzu doskona-
łym jest kilka receptur na jej różne wersje, 
a każda nowa książka kucharska zawiera 
kolejne. Jadano ją na salonach i tak cenio-
no, że częstowano nią zagranicznych gości. 
Taki sposób podawania wołowiny opisuje 
między innymi George Burnett, Anglik, któ-
ry przebywał na salonach arystokracji pol-
skiej przez kilka miesięcy na początku XIX 
wieku. Pisze on: „[…] bydło rzeźne jest na 
ogół bardzo niewielkich rozmiarów, a jego 
mięso przeważnie nadzwyczaj chude. Na-
wet w najznakomitszych domach wołowinę 
często szpikuje się boczkiem…” [32]. 

Anglik nie wyrażał się z zachwy-
tem o kuchni polskiej, tym bardziej nie  
rozpływał się nad polską wołowiną. Nic 
dziwnego –  w jego ojczyźnie dysponowano 
wołowiną najprzedniejszej jakości. 

Słowa krytyki padały czasem także ze 
strony samych Polaków, na przykład XVIII-
-wiecznego przyrodnika i autora wielu po-
radników gospodarskich, Krzysztofa Kluka: 
„Słusznie się z nas naśmiewają cudzoziem-
cy, że dla naszej chciwości niczego dobre-
go nie zażywamy, im wyprowadzamy co 
lepsze, sobie zaś to zostawujemy, na co by 
i wilk ledwo odważył” [33]. 

W innym miejscu ksiądz z Ciechanowca 
pisał, że wołowina jest mięsem „nayprzy-
zwoitszym”. Nie gustował on natomiast 
w podrobach i nie miał o nich dobrego 
mniemania. Według niego nie wnoszą one 
do kuchni ani smaku, ani żadnej innej ko-
rzyści.

Weźmy jednak pod uwagę, że nie powsta-
łoby tyle wspaniałych dań, gdyby jakość 
surowca była marna. Zapiski źródłowe 
świadczą o tym, że zarządzający majątka-
mi zamawiali mięso od rzeźnika regularnie 
i w sporych ilościach. Dowodem są zacho-
wane rachunki i zapiski kuchenne. Na ich 
podstawie można też sformułować tezę, 
że utrzymywano dobre relacje z dostawca-
mi produktów kuchennych. A długotrwała 
i harmonijna współpraca wynika zazwyczaj 
z zadowolenia obu stron:

„Do czynienia regularności mieć trzeba 
umowę z rzeźnikiem i taką mając pod uwa-
gę mięsiwo piękne ile potrzeba brać i co-
dziennie expensa zapisywać co tydzień 
alias co sobota tymże płacić…” [34]. Po czym następuje wzmianka na temat zaopatrzenia dworu w produkty do kuchni, w tym w wołowinę: „Mięsa 
wołowego na dzień mięsny ćwierci 3, rachując w tygodniu dni 5 czyni ćwierci 15 a na niedziel cztery czyni ćwierci 60” [35]. 

Widzimy, że ilości te nie były skromne. Średnio ćwierć tuszy wołowej dziennie. To zacne czasy!

Wróćmy jeszcze do sztuki mięsa. „Każdy obiad czy wieczerza stanowiły w kuchniach wyższej kategorii, w naszym pojęciu, istną ucztę. Zwykły 
obiad na stole pańskim składał się z około 5–6, a nieraz i więcej dań. W XVIII wieku jako zupę podawano rosół, flaki, ewentualnie wchodzące 
w modę buliony. Z zasady też podawano dwie potrawy mięsne, np. sztukę mięsa z chrzanem i pieczeń wołową lub cielęcinę z kluskami i pieczony 
drób – kapłony, gęsi, kuropatwy” [36]. 

Źródło: Maria Ochorowicz-Monatowa, Uniwersalna książka kucharska z ilustracyami i kolorowemi tablicami odznaczona na 
wystawie hygienicznej w Warszawie w 1910 r.: przeszło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych 
z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej dyety codziennej hygieny oraz kuchni jarskiej, Lwów 1913, s. 304.
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Do obiadu w dworku szlacheckim zasiadało sporo osób. W dobie staropolskiej 
pod jednym dachem mieszkały bowiem co najmniej trzy pokolenia jednej rodzi-
ny. Poza tym nasi przodkowie lubili przyjmować gości. Stół był areną, na której 
odbywał się kulinarny spektakl. Gospodarz czynił wielki wysiłek, by każdorazo-
wo zachwycić stołowników. 

Zrazy

Kiedy w XVIII wieku na salonach pojawiały się dania modnej kuchni francuskiej, 
tradycjonaliści ubolewali, że modnisie wolą zagraniczne frykasy i zastępują nimi 
swojskie smakołyki. W popularnej piosence biesiadnej, której tekst przypisuje 
się Janowi Nepomucenowi Kamińskiemu, znalazł się taki oto fragment: „Indyk 
z sosem, zraz z bigosem dawniej jedli pany, dziś ślimaki i robaki jak gdyby bo-
ciany”.

Podobno zrazy były przysmakiem króla Władysława Jagiełły, który jadł je za-
wsze podawane z kaszą [37]. Nie brakuje opisów pamiętnikarskich, w których 
przedstawiane są sylwetki wielbicieli zrazów. Niektórzy potrafili zjeść ogromne 
ilości tego przysmaku. Wśród nich chociażby Konrad Badowski opisany przez 
Kajetana Koźmiana. Historia jednego obiadu z jego udziałem rysuje się tak: 
„Raz przyjechawszy po obiedzie podchmielony a głodny, poprosił o zrazy z ka-
szą ze skwarkami, nim je sporządzono wypił trzy butelki porteru, potem zjadłszy 
spory półmisek zrazów z kaszą i dwa kapłony, wypił cztery butelki wina i wyje-
chał”  [38]. Przepisy na dawne zrazy, zwane suropieckami, znajdziemy w Com-
pendium Ferculorum. Były szpikowane słoniną, pieczone, a następnie gotowane 
z kapłonem. Wyjątkowy smak nadawały im przyprawy: rozmaryn, imbir, gałka 
muszkatołowa. Zrazy wychwala także w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Mo-
żemy tam przeczytać, jak wielkim cieszyły się powodzeniem wśród szlachty:

Panie Sędzio, wszakże to czas podobno śniadać?

Siadam za stół i proszę wszystkich ze mną siadać;

Majorze, gdyby zrazów? Panie Poruczniku,

Co myślisz? gdyby wazę dobrego ponczyku?

Sędzia wnet kucharzowi powtórzył rozkazy;

Wniesiono wazę, cukier, butelki i zrazy.

Płut i Ryków tak czynnie zaczęli się zwijać,

Tak łakomie połykać i gęsto zapijać,

Że w pół godziny zjedli dwadzieścia trzy zrazy

I wychylili ponczu ogromne pół wazy.

Na me szlify majorskie, gdy człek zjadł śniadanie,

Najlepszą jest po zrazach zakąską gadanie

Z paniami tak pięknemi jak wy, piękne Panie! [39]

 
 

Wołowina na surowo

Fascynacja obcymi smakami nie dotyczyła tylko kuchni zachodniej. Staropolskich smakoszy fascynował także Wschód. W XVI i XVII wieku sar-
maci kochali korzenie i orientalne przyprawy sprowadzane z odległych krain. Historyk obyczajów Zbigniew Kuchowicz zwraca uwagę, że: „W XVIII 
wieku pewne potrawy wschodnie stały się wręcz atrakcją kulinarną. Za czasów Stanisława Augusta modna była np. turecka »czamaga«. Praw-
dopodobnie wtedy właśnie przyjął się sos tatarski i spożywane na surowo mięso wołowe, czyli befsztyk po tatarsku” [40]. Jednak pochodzenie tej 
potrawy nie jest oczywiste. Inna teza głosi, że ów tatar, befsztyk tatarski, czyli surowe siekane mięso wołowe, nazwę zawdzięcza nie wschodnim 
koczownikom, ale również kuchni francuskiej. Ta popularna w kuchni polskiej przekąska z żółtkiem, cebulą i ogórkiem kiszonym pochodzi od ulu-

Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiej-
skich i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego 
zawierający najlepsze przepisy przyrządzania najrozmaitszych potraw [...] oraz 
innych zajęć w gospodarstwie domowym, Toruń 1901, s. 7.

Źródło: Maria Ochorowicz-Monatowa, Uniwersalna książka kucharska z ilustracyami i kolo-
rowemi tablicami odznaczona na wystawie hygienicznej w Warszawie w 1910 r. : przeszło 
2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem 
niezbędnych warunków odpowiedniej dyety codziennej hygieny oraz kuchni jarskiej, Lwów 
1913, s. 310.
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bionej przez Francuzów potrawy – steku amerykańskiego (siekanego 
surowego mięsa wołowego uformowanego na kształt steku) z sosem 
tatarskim. Warto tu podkreślić niezwykłą odwagę wielbicieli surowego 
mięsa. W tamtych czasach jedzenie wszelkiej surowizny, a więc wa-
rzyw i owoców, o mięsie nie wspominając, uznawano za niebezpieczne 
dla zdrowia.

Konserwowanie mięsa 

Krzysztof Kluk zalecał: „Zarznąwszy rozebranie chędogie być ma 
i umiejętnie względem zdatności mięsa, skóry, łoju etc. zimą, gdy mię-
so umarznąć może, dłużej się zachowa, lecz latem prędzej się psując, 
rozchód dobrze wymiarkować należy, chybaby się nasolić lub uwędzić 
miało” [41]. Nasi przodkowie mieli zatem do wyboru takie możliwości za-
pobiegania zepsuciu się mięsa po uboju: zamrożenie (możliwe jedynie 
przy sprzyjającej pogodzie), schłodzenie (jeśli w pobliżu była dostępna 
lodownia), zasolenie i uwędzenie. Dziś wiemy, że takie tradycyjne me-
tody powracają do łask. Stają się niemal modne.

W dawnych książkach kucharskich oraz poradnikach go-
spodarskich znajdują się opisy sposobów przechowywa-
nia mięsa. Pamiętajmy, że jeszcze sto lat temu lodówka 
była luksusowym urządzeniem, o którym zwykli zjadacze 
chleba mogli pomarzyć. Właściciele dużych majątków, 
przedsiębiorczy i zaradni gospodarze mieli lodownie  
– głęboko kopane piwnice, w których przechowywano 
lód. Zimą chowano tam bloki wycinane z zamarzniętych 
tafli jezior lub stawów. Dobrze zabezpieczony lód mógł 
przetrwać nawet do późnej wiosny. Schładzano dzięki 
temu gotowe dania i przechowywano produkty kulinarne. 
Z lodu robiono też desery lodowe.

Schłodzenie mięsa nie zapewniało na długo jego świeżo-
ści. Wykorzystywano zatem inne, skuteczniejsze metody 
konserwacji.

Jedną z nich było zasolenie mięsa. Taki sposób kon-
serwowania wołowiny był w użyciu do czasu roz-
powszechnienia lodówek. Przez wieki w zasadzie 
niezmienny, sprawdzony, popularny. Przygotowanie peke-
fleiszu nie nastręczało problemów. Podstawowe składniki 
to mięso podzielone na mniejsze kawałki oraz sól. Za-
solone mięso wkładano do beczek, które szczelnie  
zamykano. Codziennie należało beczkę przewracać, by 
solanka równomiernie rozchodziła się po zawartości. Po-
szczególne receptury różniły się tylko składem zestawu 
przypraw dodawanych do solanki.

Inne metody to wędzenie, suszenie, robienie wędlin. 
W Archiwum Głównym Akt Dawnych znajduje się pisany 
ręcznie przepis na abucht z wołowiny, który musiał być 
niezwykle aromatycznym i wyrazistym przysmakiem.

„Sposób robienia abuchtów. Wziąć z zadnich ćwierci wo-
łowego mięsa pieczenie, które z wierzchu obrać z plewki 
a spodem wykrajać zrazy i te drewnianym wałkiem bić 
mocno z tą uwagą ażeby się mięso nie rozleciało. Ubite 
mięso, gdy uwarzysz, że już kruche przygotuj korzeni to 
jest posolić mięso, potym czostku nakrajać, goździków, 
pieprzu, kardymoniej, kubebi, rządem solono mięso włóż 
w naczynie i temi korzeniami przesypać jak z wierzchu 
takoż spodem, z wierzchu nałożyć deskami, przywalić 
kamieniami ciężkimi, pod którą prasą niech leżą tydzień 
potym przełożyć wierzch na spód i przywalić kamieniami 
i tak niech leżą dni dwa, po których wyjąć, w ręku wy-
prostować, kolendrą przetłuczoną odnowić w deszczułki 
z obu stron obwiązać, w których niech na wietrze wiszą 
tydzień cały, a po tygodniu odwinąwszy z deszczułek 
niechaj dowędzą się na wietrze” [42]. 

Źródło: Praktyczny Kucharz Warszawski zawierający 1503 przepisy różnych potraw, oraz pieczenia ciast i 
sporządzania zapasów spiżarnianych, Warszawa 1908, strona tytułowa.

Źródło: Ochorowicz-Monatowa, Maria, Uniwersalna książka kucharska z ilustracyami i ko-
lorowemi tablicami odznaczona na wystawie hygienicznej w Warszawie w 1910 r. : prze-
szło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnie-
niem niezbędnych warunków odpowiedniej dyety codziennej hygieny oraz kuchni jarskiej,  
Lwów 1913, s. 62.
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Porady dotyczące wołowiny

W XVIII-wiecznych poradnikach gospodarskich znajduje-
my informacje na temat korzystnych terminów uboju bydła: 
„Czas naylepszy na szlachtowanie iest w zimie, a osobliwie 
w Grudniu i w Styczniu. W gospodarstwie zwyczaynie się 
szlachtuje woły, wieprze; mięso rąbie się na kawały” [43]. 

Ważnym źródłem wiedzy na temat chowu bydła były spe-
cjalne poradniki. Przykładem jest Nauka chowu i ulep-
szenia bydła jako też gospodarnego użytkowania z niego 
z przepisami korzystnego zachodu około nabiału, wyrabia-
nia masła, różnych gatunków sera, tuczenia bydła i cie-
ląt, urządzania nawozu…, Napisał to dzieło Joseph von 
Hazzi, radca stanu Królestwa Bawarskiego. W tłumaczeniu 
z niemieckiego Pawła Eustachego Leśniewskiego wydano 
je w Warszawie w 1837 roku. Znalazło się tam wiele opi-
sów różnych ras i gatunków bydła, warunków jego hodowli, 
sposobów pielęgnowania, leczenia etc.

Czytamy tam: „Wiadomo każdemu w czem bydło ludziom 
jest użyteczne. Krowa dając mleko, dostarcza człowiekowi 
szacownego pożywienia. Wół bardzo dobrem jest zwierzę-
ciem do ciężkich prac. Każda wreszcie część bydlęcia uży-
tą może być na pokarm dla człowieka” [44]. 

Większość tekstu koncentruje się na hodowli bydła mlecz-
nego, jednak autor opisał także sposoby tuczenia bydła, 
które ma być przeznaczone na mięso: „Gatunek karmy, 
sposób jej przyrządzenia i dawania ważnemi są w tucze-
niu okolicznościami. Delikatny, smaczny pokarm, delikatne 
i smaczne daje mięso; przeciwne są skutki paszy grubej, 
surowej [45]. 

Nie bez znaczenia były informacje na temat wyceny tuszy 
mięsnej. Praktyczne uwagi przydawały się nie tylko po-
czątkującym, ale i doświadczonym hodowcom: „W nastę-
pujący sposób obliczają się i szacują różne części wołu. 
Uważa się ile ważyć może mięso razem z kościami, do 
czego liczą się wszystkie cztery ćwierci, wyjąwszy głowę 
i nogi. Nerki i znajdujący się koło nich łój, liczą się także do 
mięsa. Następnie osądzić trzeba ile być może łoju na ki-
szkach i innych wnętrznościach, razem z łojem nerkowym 
lub oprócz niego. Ocenia się także na wagę skóra. Do tego 
rachunku nie wchodzą zwykle głowa, nogi i trzewia, jako 
mniejszą mające wartość. Anglicy szczególnie uważają 
na to, ile jest łoju na główniejszych częściach, jako to: na 
grzbiecie i krzyżu, jak również w jakim są stosunku kości 
do mięsa”[46]. Od prawidłowości wyceny zależały zysk albo 
strata. Wiedza dotycząca tego zagadnienia rozwijała się 
z czasem i trafiła nawet do literatury kulinarnej.

Począwszy od XIX wieku, w większości książek kucharskich można znaleźć ogólne informacje dotyczące właściwości poszczególnych części 
tuszy wołowej. Często są one podawane we wstępie: „Dobre mięso wołowe, powinno być ciemno-czerwone przerastałe. […] Sztuka mięsa zwa-
na białą, jest to zwykle mięso, które się gotowało na rosół razem z kośćmi i które kładą na półmisek świeżo wyjęte z rosołu, zdobią gotowanemi 
jarzynkami, podając za przyprawę musztardę, korniszony, ogórki itp. Lecz można gotowaną wołowinę podać nieco wytworniej z sosami rozmaicie 
przyrządzonemi, a do tego najważniejszą jest rzeczą, żeby się dała krajać w piękne kawałki. Przeto dobrze będzie, wziąwszy np. krzyżówkę, po-
wycinać z niéj kości, zwinąć, związać lekko szpagatem i dopiero gotować, dorzuciwszy i świeżo odłączone kości” [47]. 

Poza tym można się zapoznać z ówcześnie stosowanym podziałem tuszy wołowej, gdyż większość książek kucharskich miała ilustracje. Podpisy 
pod nimi są instrukcją dla gospodyń. Owa mapa mięsa uświadamiała, jak duże jest zróżnicowanie mięsa z jednego zwierzęcia i jak bogaty reper-
tuar dań. 

Informacje na temat zastosowania wołowiny znajdują się nie tylko w rozdziałach dotyczących tego mięsa. W rozpoczynającym zazwyczaj książki 
z przepisami rozdziale o zupach pierwsze skrzypce grają rosół wołowy i buliony gotowane na wołowinie, podstawa barszczu, kapuśniaku, zupy 
żółwiowej. Do nadziewania dodatków do zup, wszelkiego rodzaju pierogów i uszek także rekomendowano mięso wołowe.

***

Pamiętajmy, że dawne przepisy odzwierciedlają gust naszych przodków i nie muszą smakować nam. Podczas odtwarzania historycznych dań 
ważniejsze jest inspirowanie się dawnymi przepisami niż ich wierne odtwarzanie. Bardzo duża ilość octu lub intensywnych przypraw nie sprawdzi 
się we współczesnej kuchni. Jednak wystarczy odrobina tych dodatków, by odnaleźć zapomniany smak sprzed wieków.

Źródło: Róża Makarewiczowa, Praktyczna kuchnia dla młodych gospodyń, Lwów 1910, strona tytułowa.
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Źródło: Törley, Menu: Wódki, kanapki, 
barszcz polski [...] 1914.
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KULINARNE MIĘSO 
WOŁOWE W KUCHNI [1,2,3]
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JAKIM SUROWCEM JEST WOŁOWINA? 

Przeciętny konsument i kucharz wykorzystuje niewiele możliwości spośród tych, jakie daje dobrej jakości mięso wołowe. Polędwicę, rostbef i an-
trykot grilluje i smaży, zrazową i ligawę wykorzystuje do duszenia i pieczenia, szpondra używa na wywar, z mięsa wołowego mielonego przyrządza 
kotlety, pieczenie, farsze. Lata PRL-u, kiedy do polskich sklepów trafiały zwykle elementy uzyskane ze „starszego” bydła ras mlecznych, sprawiły, 
że Polacy nie mieli możliwości poznać zalet wysokiej jakości mięsa wołowego. 

Wysoka jakość uzyskiwanego w systemie QMP mięsa wołowego o dużej kruchości i soczystości pozwala po odpowiedniej obróbce wstępnej 
wykorzystać większość elementów do zastosowania krótkich technik: smażenia, grillowania, stir-fry. Pozostałe: żeberka, mostek, goleń, kark ze 
względu na wyższą zawartość kolagenu idealnie nadają się do technik BBQ, pieczenia w niskiej temperaturze i duszenia, a potrawy z nich przy-
rządzone są doskonałe w smaku i aromatyczne.

W żadnym innym mięsie nie występują tak duże różnice dotyczące jego barwy, struktury i rozmieszczeniu tłuszczu. Co istotne, wymienione różnice 
pojawiają się w obrębie tych samych elementów kulinarnych. Wpływ na nie mają wiek i płeć zwierzęcia, a także sposób jego żywienia. Znajomość 
towaroznawcza mięsa wołowego pozwala na odpowiednie wykorzystanie każdego elementu tuszy oraz na uzyskanie znakomitych potraw.

Niewiele produktów daje taką możliwość wykazania się znajomością technik kulinarnych jak mięso wołowe. Można je: 

 ■ Gotować w sposób standardowy – najbardziej znaną potrawą przygotowywaną tą techniką jest austriacka potrawa tafelspitz.

 ■ Gotować w niskiej temperaturze (poniżej 100 °C) – policzki wołowe.

 ■ Dusić – powstają wówczas potrawy jednogarnkowe z wykorzystaniem samej wołowiny lub mieszanej z innymi rodzajami mięs.

 ■ Piec – zarówno w suchym, jak i wilgotnym powietrzu. 

 ■ Smażyć.

 ■ Grillować.

 ■ Wędzić. 

Jeśli kucharz połączy wołowinę ze starannie dobranymi dodatkami, które znakomicie podkreślają jej walory smakowe, i pomyśli o ciekawej, nowo-
czesnej aranżacji talerza, stworzy danie zaskakujące konsumenta. 

Bardzo cenione jest mięso wołowe poddane procesowi sezonowania suchego (proces opisany w artykule „Właściwości technologiczne mięsa 
wołowego”). Dzięki niemu mięso kruszeje, staje się delikatniejsze, nabiera smaku i aromatu. Sezonowane na sucho mięso przechowuje się w lo-
dówce lub specjalnych szafach, w których wnętrzu są utrzymywane odpowiednia temperatura i wilgotność. Można je także przechować w zalewie 
olejowej. Obecnie częściej korzysta się z metody sezonowania na mokro w opakowaniu próżniowym. Pakowanie próżniowe mięsa zabezpiecza 
je całkowicie przed wysychaniem i przedłuża czas jego przydatności do spożycia nawet do kilku tygodni.

Sezonowaniu poddawana jest znikoma część mięsa wołowego na polskim rynku, i to tylko jego szlachetne elementy: rostbef, polędwica, antrykot, 
przeznaczone najczęściej na przygotowanie tak ostatnio popularnych steków. 

NAJSŁAWNIEJSZE STEKI WOŁOWE [1, 3, 4]

Nie każdy kawałek wołowiny nadaje się na stek, choć steki przyrządza się nie tylko z polędwicy. W Polsce popularne są te ostatnie, smakosze czę-
sto mówią jednak o polędwicy, że to „suchy kawałek mięsa bez smaku”. Powodem jest chudość tego elementu tuszy wołowej. Wiadomo przecież, 
że nośnikiem smaku i gwarantem soczystości mięsa jest tłuszcz. Najpopularniejsze steki (w kolejności alfabetycznej) to:

 ■ CHATEAUBRIAND – przygotowywany z górnej części polędwicy. Jego waga dochodzi do 450 gramów. Pożądany średnio wysmażony, 
różowy w środku. Nazwę zawdzięcza swojemu pierwszemu wielbicielowi, wicehrabiemu François-René de Chateaubriand, francuskiemu 
pisarzowi z przełomu XVIII i XIX wieku. 

 ■ CLUB STEAK – wykrawany z końcówki antrykotu przechodzącej w rostbef.

 ■ FILET MIGNON – zwany stekiem z polędwicy; bardzo delikatny, okrągły, o grubości około 5 centymetrów. Według niektórych ma nie 
dość wyrazisty smak. 
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 ■ FLANK STEAK (ang.), BAVETTE (fr.), VACÍO (hiszp.) – te trzy nazwy łączy to, że dotyczą kawałka mięsa wykrawanego z łaty. Po trwa-
jącej zwykle krótko obróbce termicznej są krojone w cienkie plastry w poprzek włókien i podawane krwiste wewnątrz. Bavette i flank steak 
są smażone szybko, na silnym ogniu. Przyrządzanie vacío różni się od dwóch pozostałych tym, że obróbkę termiczną prowadzi się na 
tradycyjnym asado i przyrządzane są z łaty wraz z okrywą tłuszczową.

 ■ NEW YORK STRIP STEAK – ceniony przez wielu miłośników steków za świetny smak i delikatność. Wycinany ze środka rostbefu z tuszy 
wysokiej jakości. 

 ■ PORTERHOUSE i T-BONE – ten pierwszy składa się z dwóch części: jedna to chuda, delikatna polędwica, druga to część z rostbefu. 
Obie są połączone kostką w kształcie litery T. Powinien mieć grubość od 2,5 do 5 centymetrów. W 1814 roku po raz pierwszy przygotował 
go Martin Morrison w swoim lokalu Martin Morrison’s Porterhouse. Słowo „porterhouse” oznacza po prostu piwiarnię. T-bone to odpowied-
nik steku porterhouse, ale przygotowywany z młodego bukata. Dzięki temu część rostbefowa jest delikatniejsza, a część z polędwicy dużo 
mniejsza. Jego grubość nie jest tak imponująca, dzięki czemu wysmażenie go nie przysparza problemów.

 ■ RIB EYE STEAK – znany również jako scotch fillet – stek z oka antrykotu, przez wielu uważany za szczególnie smaczny.

 ■ RIB STEAK – stek z antrykotu z kostką żebrową.

 ■ RUMP STEAK – rumsztyk przygotowywany ze środkowej części rostbefu. Jest dość chudy, z delikatnymi przerostami tłuszczowymi.

 ■ SHABU SHABU – delikatna wołowina podawana w ciekawy sposób głównie przez Japończyków. Kroją ją na cieniutkie plasterki i układają 
na talerzyku (jak carpaccio). Chwytane pałeczkami plasterki maczają we wrzącym bulionie dashi i jedzą.

 ■ STEAK TARTARE – doskonale znany w Polsce tatar z siekanego surowego mięsa z różnymi dodatkami.

 ■ TOP SIRLOIN – przygotowywany z krzyżowej, mięsisty, jako jedyny jest cięty w ukośne plastry, żeby mięso było bardziej kruche. 

Stek T-bone nie potrzebuje żadnych dodatków – jest znakomity sam 
w sobie; wystarczą gruboziarnista sól i pieprz dodane tuż przed 
obróbką termiczną. Można dodać mu aromatu przed smażeniem 
ulubionymi ziołami (tymianek, rozmaryn) lub czosnkiem. Warto 
również posmarować go wtedy oliwą.
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T-bone’a należy smażyć na mocno rozgrzanej 
posmarowanej tłuszczem patelni grillowej.  
Zaleca się, by przed podaniem mięso „odpoczęło” 
kilka minut.



Ważne są także dodatki do T-bone’a.  
Znakomicie komponują się sosy BBQ 
i pieprzowy.
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Oczyszczanie i porcjowanie polędwicy wołowej na steki.

Formowanie steków w kawałki równej grubości.
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STOPNIE WYSMAŻENIA STEKÓW

BLUE – na bardzo gorącej patelni właściwie tylko zamykamy filet 
z dwóch stron. Uwaga, filet przed położeniem na patelni musi mieć 
temperaturę pokojową. Temperatura mięsa w środku ma wynosić 
powyżej 45 °C, ale nie powinna przekroczyć 47 °C, ponieważ białko 
nie może się ściąć. Mięso w środku jest surowe, jedynie podgrzane. 
Po naciśnięciu palcem na powierzchni powinien pokazać się „efekt 
blue”: mięso przybierze delikatnie błękitną barwę. Trwa to zaledwie 
ułamek sekundy, tuż po zdjęciu mięsa z patelni.

RARE – prawie jak blue, warstwa przesmażona powinna mieć około 
5 milimetrów, środek steku pozostaje krwisty.

MEDIUM RARE – obsmażenie sięga od 2 do 3 milimetrów głębiej 
niż w steku rare, wysmażone mięso jeszcze nie różowieje w środku 
i ma tam temperaturę 50-52 oC; po naciśnięciu wypływają z niego 
krew i osocze.

MEDIUM – mięso różowieje w środku i ma tam temperaturę 60 oC; 
po naciśnięciu nie wypływa z niego krew ani osocze. 

MEDIUM WELL – we wnętrzu mięsa zostaje przekroczona tempe-
ratura ścinania białek, czyli ponad 65-70 oC.

WELL DONE – ścięte, wysmażone mięso. Temperatura wewnątrz 
steku wynosi ponad 73 oC. Wielu kucharzy powie, że to „zamęczone 
mięso”. 
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GRILLOWANIE A BBQ 

Przeciętni konsumenci i nawet liczni smakosze nie widzą różnicy między grillowaniem a BBQ. Taka luka w wiedzy to zapewne pozostałość z cza-
sów, kiedy Polacy nie byli otwarci na to, co proponują kuchnie krajów Zachodu. Warto uzupełnić te informacje.

GRILLOWANIE to krótka obróbka żywności nad żarem lub na przykład nad rozgrzanymi bryłkami lawy. Do grillowania są również używane płyty 
ryflowane, czyli z wyraźnymi wypukłościami. Dzięki tym wypukłościom na grillowanych produktach powstają charakterystyczne paski. 

Do wyboru są grille elektryczne, gazowe, opalane węglem lub brykietami. Te z pokrywą kumulują ciepło, więc opiekają produkty w kontrolowanej 
temperaturze. Grille bez pokrywy sprawdzają się jedynie podczas opiekania małych i cienkich kawałków produktów.

BBQ to długi proces, czasami kilkunastogodzinny, który stanowi skrzyżowanie grillowania, pieczenia i wędzenia. Źródłem ciepła jest drewno 
w dużych kawałkach dokładanych do paleniska lub w formie brykietów dozowanych zwykle automatycznie. Na produkty działa nie tylko wysoka 
temperatura. Istotny jest także dym. Jego aromat zależy od produktu i od upodobań kucharza. Jedni uważają, że do wołowiny najlepiej pasuje 
drewno z wiśni, inni – że drewno jabłoni. Do utrzymania temperatury zwykle używa się dębowych szczap. Drewno musi być okorowane, ponieważ 
to pozwala uniknąć okopcenia żywności i nadania jej gorzkiego posmaku. 

Przed obróbką cieplną mięso wołowe – to ono wiedzie prym podczas BBQ – jest poddawane ustalonej przez tradycję procedurze. Najpierw po-
zbawia się je nadwyżek tłuszczu i zewnętrznych powięzi. Usunięcie powięzi i ścięgien oraz błon jest nieodzowne w przypadku produktów, które nie 
wymagają zbyt długiej obróbki termicznej, takich jak polędwica czy rostbef. Potem nadchodzi czas marynowania. Jedni moczą mięso w mieszance 
coli i przypraw od kilkunastu minut do kilku godzin. Inni w soku, na przykład z jabłek z dodatkiem octu. Są tacy, którzy gotują godzinami opracowa-
ne przez siebie sosy i nimi smarują mięso. Bardzo popularny w świecie BBQ jest tak zwany suchy wrap. To mieszanka przypraw, w których zawsze 
głównymi składnikami są sól i cukier trzcinowy. Pozostałe składniki zależą od kucharza, najczęściej pojawiają się papryka, kolendra, kumin, pieprz. 
Dlaczego cukier i sól? Sól nadaje smak i przyspieszają wnikanie pozostałych składników w głąb mięsa. Cukier dzięki zdolności karmelizacji za-
sklepia się na powierzchni i zapobiega odparowywaniu wody z produktu, co czyni potrawę bardziej soczystą. Zarówno marynata, jak i suchy wrap 
zmiękczają tkanki mięsa. To niezwykle ważne, ponieważ obróbka mięs techniką BBQ wymaga znacznie dłuższego czasu niż grill i klasyczny pie-
karnik. Na przykład pierś kurczaka po zanurzeniu w marynacie może przebywać w BBQ od 40 minut nawet do 2 godzin i będzie absolutnie soczy-
sta. Do uzyskania tego efektu przyczynia się także ścisła kontrola temperatury, w BBQ relatywnie niskiej. I to jest jedna z głównych tajemnic BBQ. 

Połączenie marynaty, temperatury i aromatycznego dymu daje wyrafinowany produkt, którego nie uzyska się w warunkach domowych. Mocny 
posmak wędzenia nie jest jednak ceniony. Ciemny kolor mięsa jest wynikiem działania marynaty i karmelizacji cukru, nie zaś silnego działania 
dymu. Często na zakończenie obróbki metodą BBQ mięsa są powlekane cienką warstwą sosu, którego receptura pozostaje zazwyczaj tajemnicą 
każdego kucharza. 

SOSY
Często sos powstaje w wyniku deglasacji (redukcji) marynaty, w której było trzymane mięso przed poddaniem obróbce cieplnej. Soki owocowe są 
głównym składnikiem sosów BBQ np. sok z jabłka, pomarańczy albo brzoskwini zostaje połączony z suszonymi owocami, koncentratem pomido-
rowym lub szalotką. Soki poddane długotrwałemu podgrzewaniu mają niezwykły smak i podkreślają walory mięsa. 

W UPROSZCZENIU MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE: 

GRILLOWANIE TO SZYBKIE PRZYGOTOWANIE DO SPOŻYCIA RÓŻNYCH PRODUKTÓW – POLĘDWICY WOŁOWEJ, 
KARKÓWKI, KIEŁBASY, WARZYW. 

BBQ ZAŚ TO STYL ŻYCIA I  SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU. PRZYGOTOWANIE JAKIEGOKOLWIEK MIĘSA NA BBQ WYMAGA 
ATENCJI I CZASU. UZYSKIWANY WYNIK JEST JEDNAK TEGO WART.
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Mostek wołowy to niezwykle smaczna część tuszy, ale jego przygotowanie wymaga wielkiej uwagi. Główne składniki smakowe suchej marynaty to 
sól i cukier oraz spora ilość papryki słodkiej. Pozostałe składniki dobiera kucharz wedle swojego gustu. Chodzi o to, by dominowały smaki słodki 
i słony. Ten przepis pozwala otrzymać efektowne danie na przykład na spotkanie rodzinne. 

Mięso lekko oczyszczamy, wyrównujemy jego powierzchnię, ale nie zdejmujemy głównej warstwy tłuszczu. Potem możemy przez 2-3 godziny 
marynować je w coca-coli albo w soku z jabłek. Ten zabieg ma na celu uwydatnienie smaku mięsa i lekkie skruszenie go przed obróbką termiczną. 

Po wyjęciu z marynaty i osuszeniu pieczemy je w grillowędzarni, piecu normalnym lub konwekcyjnym – z obiegiem zamkniętym albo – jeszcze 
lepiej – z przystawką grillową. 

SKŁADNIKI:

1 cały mostek wołowy QMP bez kości  
(na zdjęciu wykrawany jest pomiędzy 1 a 13 żebrem)  
o wadze 3-5,5 kg 

SUCHA MARYNATA: 

50 g papryki słodkiej

1 łyżka od herbaty kminu rzymskiego

1,5 łyżki stołowej cukru trzcinowego 

½ łyżki od herbaty papryki ostrej 

1 łyżka od herbaty czosnku suszonego

1,5 łyżki stołowej soli

1 łyżka od herbaty pieprzu czarnego młotkowanego

1 łyżka stołowa nasion kolendry (opcjonalnie)

BEEF BRISKET – MOSTEK 
WOŁOWY PIECZONY  

W SUCHEJ MARYNACIE 

→
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PRZYGOTOWANIE:  

4 5

6 6

7 8

1 3
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PRZYGOTOWANIE:  

1. Kolendrę i kmin rzymski rozgniatamy w moździerzu, mieszamy z pozostałymi przyprawami. 

2. Mięso myjemy i osuszamy. 

3. Nanosimy na nie suchą marynatę. 

4. Dokładnie wcieramy marynatę w mięso.

5. Mięso przekładamy na rozpostarty na stole duży arkusz folii aluminiowej.

6. Szczelnie zawijamy.

7. Układamy pakunek na blasze i pieczemy w temperaturze około 93 °C. Według niektórych kucharzy mięso od początku trzeba piec szczelnie 
owinięte w folię aluminiową przez mniej więcej 7 godzin, a następnie odpakować i dosuszać, dopóki temperatura w jego wnętrzu nie osiągnie 
85 °C. Według innych znawców kuchni mięso wstawiamy do pieca lub grillowędzarni niezafoliowane. Kiedy miną mniej więcej 2 godziny, 
owijamy je w folię i trzymamy w niej, dopóki temperatura w jego wnętrzu nie osiągnie 85 °C. Później zdejmujemy folię i osuszamy mięso. 

8. Gotową pieczeń kroimy w poprzek włókien na plastry grubości ołówka. Gdy weźmiemy w dłonie plaster i zaczniemy go rozciągać, musi lekko 
się poddawać i być minimalnie sprężysty. 

SKŁADNIKI SOSU:

duża cebula

3 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka stołowa musztardy żółtej (opcjonalnie)

papryczki chipotle według uznania 

1 średnia papryka czerwona 

kilkadziesiąt sztuk śliwek suszonych

1 łyżeczka od herbaty czosnku suszonego

3 łyżki stołowe cukru trzcinowego

200 ml pomidorów z puszki 

150 ml soku z jabłek dobrej jakości

pieprz 

sól 

olej do smażenia

PRZYGOTOWANIE SOSU:

Do rondla wlewamy olej, na gorący wkładamy pokrojoną w kostkę cebulę. 

Smażymy ją na wolnym ogniu, dopóki całkowicie się nie zeszkli.

Dodajemy pozostałe składniki – mniejszą ilość soli, cukru, pieprzu i ostrej 
papryki niż wymieniono w składnikach. 

Sos będzie się dusić na wolnym ogniu przez kilka godzin, więc od czasu 
do czasu należy dolewać do niego trochę wody.

Ostatecznie doprawiamy sos dopiero pod koniec duszenia. Doprawio-
ny miksujemy na jednolitą masę. Wskazane jest także przecedzenie go 
przez drobne sito. 

Upieczone kawałki mięsa przed podaniem pokrywamy warstewką sosu.

TAK UPIECZONY MOSTEK WOŁOWY ŚWIETNIE SMAKUJE Z PIECZONYM ZIEMNIAKIEM ZE ŚMIETANĄ CHRZANOWĄ I SA-
ŁATKĄ Z PIKLOWANYCH WARZYW LUB Z GRANITOWANYMI ZIEMNIAKAMI Z GAŁKĄ MUSZKATOŁOWĄ. NIEODZOWNYM 
SKŁADNIKIEM JEST SOS, Z KTÓRYM PODAJE SIĘ TĘ POTRAWĘ.
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WSTĘPNA OBRÓBKA 
MIĘSA [1 ,2, 3]

NIEZALEŻNIE OD RODZAJU MIĘSA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBRÓBKI TERMICZNEJ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ 
JEGO OBRÓBKĘ WSTĘPNĄ. MUSI BYĆ ONA DOSTOSOWANA DO DANIA, KTÓRE MA ZOSTAĆ WYKONANE.

 ■ ROZMRAŻANIE 
(jeśli mięso zostało zamrożone) – w warunkach domowych powinno odbywać się w lodówce. Może trwać 
nawet kilkanaście godzin, w zależności od wielkości elementu. Niedopuszczalne jest rozmrażanie w piecu, 
mikrofali, nagrzanym powietrzu. Podczas rozmrażania przeprowadzonego w nieodpowiedni sposób dochodzi 
do znacznego wycieku soku mięsnego, a co za tym idzie, ubywa składników odżywczych. Takie mięso traci 
również na smaku.

 ■ MYCIE 
– tylko pod bieżącą zimną wodą lub w wodzie często zmienianej. Woda o temperaturze od 25 do 30°C najlepiej 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne nawet z tłustych części. 

 ■ USUWANIE KOŚCI, POWIĘZI, ŚCIĘGIEN, TŁUSZCZU, SKÓRY, SKRZEPÓW, WISZĄCYCH 
NIEESTETYCZNYCH KAWAŁKÓW

 
 
– o ile zakupiony kawałek wołowiny nie został poddany rozbiorowi, co zdarza się coraz rzadziej. Kości usu-
wa się zawsze od wewnętrznej strony elementu mięsnego ostrym nożem, cięciem wzdłuż usuwanej kości 
i bez nacinania mięśni. Nie dochodzi wówczas do nadmiernego rozdrobnienia mięsa. Po usunięciu kości 
można dokonać dokładniejszego rozbioru, na przykład na poszczególne mięśnie. Zazwyczaj nie usuwa się 
kości z mięsa przeznaczonego do gotowania. Kości zwiększają walory smakowe i odżywcze wywaru. Naj-
częściej dotyczy to szpondra, mostka, mięsa przeznaczonego na sztukę mięsa i na ragout. Mięśnie podczas 
gotowania przytwierdzone do kości zachowują naturalny kształt, co korzystnie wpływa na estetykę potrawy.  
 
Pozbywanie się powięzi i ścięgien powinno być przeprowadzane umiejętnie. Zawsze trzeba prowadzić 
cięcia wzdłuż powięzi, by nie szarpać mięsa. Z dużych kawałków usuwa się tylko ścięgna i powięzi znaj-
dujące się na powierzchni. Te w środku ulegną podczas duszenia, pieczenia lub gotowania rozkleje-
niu i korzystnie wpłyną na smak potrawy. Natomiast z elementów przeznaczonych do smażenia wszelkie 
przerosty należy starannie usunąć. Pod wpływem wysokiej temperatury skurczą się i zdeformują mięso.  
 
Nadmiar tłuszczu trzeba usunąć z kilku powodów. Po pierwsze nadmiar tłuszczu (łoju) może niekorzystnie 
zmienić smak potrawy. Po drugie może też nadać potrawie nieapetyczny wygląd. Po trzecie zwiększa jej ka-
loryczność. Wreszcie, wytapiając się, powoduje ubytek masy mięsa. Jednak zawsze warto pozostawić nieco 
tłuszczu na elementach przeznaczonych do pieczenia, smażenia i grillowania, ponieważ zapobiega to wy-
suszeniu mięsa i poprawia smakowitość dania.

 ■ MARYNOWANIE, BEJCOWANIE 
– powoduje przyspieszenie dojrzewania mięsa, nadaje mu dodatkowe walory smakowe, czyni je bardziej so-
czystym lub kruchym. Podstawowe rodzaje marynat stosowanych do mięsa wołowego to zalewy octowe, za-
lewy na bazie serwatki, kwaśnego mleka, jogurtu, wina oraz innych alkoholi, olejowo-warzywne, wreszcie 
– mieszane. Proces marynowania i bejcowania powinien być przeprowadzany w temperaturze nie wyższej niż 
7 °C. Może trwać bardzo krótko przed obróbką termiczną, jeśli chcemy uzyskać tylko efekt smakowy, a przy-
gotowujemy mięso wołowe wysokiej jakości. Może też trwać nawet do czterech dni, jeżeli przygotowujemy 
mięso wołowe niezbyt wysokiej jakości albo potrawa wymaga takiej obróbki. Mięso musi być dokładnie pokryte 
marynatą i przekręcane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Często stosuje się również nacierki suche przygotowywane najczęściej z mieszanki aromatycznych przypraw 
korzennych i ziołowych. Skład nacierek bywa pilnie strzeżoną tajemnicą niektórych szefów kuchni. Zawsze 
powinny zawierać pewną ilość cukru. Mięso potraktowane suchą nacierką można bezpośrednio po przypra-
wieniu poddać obróbce termicznej. Mistrzami sporządzania nacierek suchych są Amerykanie, którzy sztukę 
grillowania, wędzenia i BBQ doprowadzili do perfekcji.

 

100



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

 
PORCJOWANIE I ROZDRABNIANIE ELEMENTÓW MIĘSNYCH 

 ■ NA STEKI 
 – elementy mięsa wołowego kroi się w poprzek włókien. Mięsa nie powinno się nakłuwać ani rozbijać. Jedynie 
za pomocą dłoni i/lub noża można mu nadać kształt oraz odpowiednią grubość.

 ■ NA ZRAZY I POTRAWY Z MIĘSA ROZBIJANEGO 
(np. rozbratel wiedeński, pieczenie i rolady) – mięso należy rozbić, by je spulchnić, nadać mu kształt i grubość 
określone w recepturze oraz wygładzić jego powierzchnię. Siłę rozbicia dobiera się do stopnia twardości dane-
go elementu. Tłuczek powinien być zwilżany zimną wodą, by nie odrywał kawałków mięsa, ewentualnie można 
mięso przykryć grubszą folią. Wszystkie ścięgna i powięzi, które zostaną odsłonięte podczas rozbijania, trzeba 
usunąć lub poprzecinać. 

 ■ NA GULASZ 
 – należy zadbać o to by pokrojone kostki mięsa miały podobną grubość. Wielkość kostek może być różna 
(zobacz przepis na stronie 130).

 ■ NA STIR-FRY 
 – najbardziej kruche kawałki uzyskuje się, krojąc wołowinę w poprzek włókien mięsa. Bardzo ważne jest, by 
pokrojone paski mięsa miały taką samą grubość i podobną długość (np. 12 mm x 12 mm x 60 mm).

 ■ NA PIECZEŃ 
 – ważne jest, by element przeznaczony do pieczenia miał podobną grubość w każdym miejscu. Pozwoli to na 
uzyskanie równomiernego wypieczenia. Niektóre elementy mięsa lub mięso nadziane farszem można przed 
upieczeniem związać sznurkiem, co sprawi, że będzie miało odpowiednią formę. Niektóre elementy przed 
pieczeniem można naszpikować. Szpikowanie mięsa, czyli przeciąganie wzdłuż tkanki mięśniowej pasków 
słoniny lub innego bardziej tłustego mięsa, ma na celu podniesienie wartości smakowych chudych elementów 
kulinarnych. Znane są dwa sposoby szpikowania mięsa. Pierwszy to robienie otworów w mięsie i wkładanie 
w nie słoniny. Drugi to przeciąganie pasków słoniny za pomocą szydła albo szpikulca. Szpikowanie wykorzy-
stuje się do przyrządzania popularnej sztufady (patrz przepis na stronie 138).

 ■ NA POTRAWY Z MIĘSA MIELONEGO 
 – mięso mielone uzyskiwane z różnych elementów tuszy wołowej ma wiele zastosowań ze względu na róż-
norodność tkanek występujących w poszczególnych mięśniach. Z chudych elementów takich jak rostbef czy 
udziec uzyskujemy masę mieloną bardzo delikatną, o małej zawartości tłuszczu i powięzi. Takie mięso nadaje 
się idealnie na tatara i pulpety dietetyczne. Elementy z przerostem tłuszczowym i tkanki łącznej będą dosko-
nałym surowcem na różnego rodzaju klopsy, pieczenie, farsze, hamburgery, kebaby i słynny Salisbury Steak.  
 
Mięso wołowe w masach mielonych często jest łączone z innymi gatunkami mięsa, na przykład z wieprzowiną 
lub jagnięciną. Pozwala to na przygotowanie mnóstwa potraw. Pasuje do niego niezliczona liczba przypraw 
pochodzących właściwie z całego świata. Dzięki nim indywidualny smak zyskują między innymi grecka mu-
saka, włoskie cannelloni i sos bolognese, meksykańskie chilli con carne.       
 
Mielona masa wołowa ma kilka cennych właściwości: jest kleista i w związku z tym plastyczna, a oprócz tego 
doskonale wiąże wodę. Pierwszą cechę wykorzystuje się chociażby podczas produkcji hamburgerów. Jako 
półprodukt są one mocno rozciągane i formowane w cienkie, dość duże „placki”. Ostateczną wielkość osiągają 
podczas obróbki termicznej: następuje wówczas silne ściągniecie smażonej masy. Druga cecha powoduje, że 
często w celu rozluźnienia masy mielonej z mięsa wołowego stosuje się dodatek wody. Przykładem może być 
tu polski tatar, który podczas tablerowania masy nabiera swoistej konsystencji. 

 ■ NA POTRAWY Z MIĘSA SIEKANEGO 
 – siekanie surowego mięsa za pomocą noża jest pracochłonne, jednak uzyskany dzięki temu efekt jest wart 
poświęcenia. Masy uzyskane w ten sposób są soczyste, ponieważ włókna mięśniowe nie zostały zmiażdżone 
i nie występuje wyciek soków. Siekanie to prawidłowa metoda przygotowywania tatara i pierwotna metoda 
przygotowywania hamburgera (poznaj historię hamburgera na stronie 75). Siekane masy z chudych elemen-
tów można też wykorzystać w delikatnych terynach. W przemyśle mięsnym i w dużych restauracjach do sie-
kania mięsa wykorzystuje się kutry misowe, które idealnie zastępują człowieka w tej pracochłonnej czynności.

101



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

 
PODSTAWOWE ZASADY OBRÓBKI TERMICZNEJ MIĘSA WOŁOWEGO

 ■ SMAŻENIE STEKÓW  
– przed smażeniem trzeba wyjąć mięso z lodówki, by osiągnęło temperaturę pokojową. Steki smażymy za-
wsze na bardzo dobrze rozgrzanym grillu lub patelni. Położenie steków na zimnej patelni spowoduje wyciek 
cennych soków mięsnych. Po usmażeniu należy dać mięsu odpocząć i wchłonąć soki mięsne. Można na ten 
czas przykryć mięso folią aluminiową.

 ■ PRZYGOTOWANIE STIR-FRY 
– należy rozgrzać wok do wysokiej temperatury. Mięso poddajemy obróbce termicznej w niewielkich partiach, 
nie większych niż 250 gramów, by nie doszło do wycieku soku mięsnego. Obróbka stir-fry musi trwać bardzo 
krótko, by nie nastąpiło „zamęczenie” mięsa. Trzeba się starać, by mięso nie gotowało się w sosie wlewanym 
do woka. Potrawy stir-fry muszą być natychmiast podawane do konsumpcji.

 ■ PIECZENIE 
– zanim do niego przystąpimy, rozgrzejmy piekarnik do temperatury wskazanej w recepturze. Niektóre ele-
menty (szczególnie te bez kości) przed pieczeniem można obsmażyć dla lepszego aromatu i smaku. Przed 
serwowaniem mięso musi odpocząć co najmniej 10 minut.

 ■ DUSZENIE 
– powinno je poprzedzić podsmażenie mięsa podzielonego na małe partie na mocno rozgrzanej patelni. Cho-
dzi o to, by je zrumienić i nie dopuścić do wycieku soku. Proces duszenia nie powinien przebiegać gwałtownie. 

 ■ PRZYGOTOWANIE BULIONU 
(zobacz przepis na stronie 176).

 ■ PRZYGOTOWANIE AROMATYCZNYCH SOSÓW 
(zobacz przepis na stronie 180).
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WŁAŚCIWOŚCI 
TECHNOLOGICZNE MIĘSA 

WOŁOWEGO
Mięso wołowe w pierwszych dniach po uboju jest pełnowartościowym produktem spożywczym przeznaczonym do gotowania i duszenia. Jednak 
aby uzyskało pełnię walorów smakowych oraz odpowiednią kruchość i soczystość podczas smażenia, grillowania albo pieczenia, musi dojrzeć. 
Zanim mięso trafi do konsumenta, podlega wielu zmianom, które określa się jako zmiany dojrzewalnicze. Pierwszy etap dojrzewania odbywa się 
bezpośrednio po uboju, kiedy półtusza lub pozyskane z niej elementy znajdują się w zakładzie mięsnym. Drugi etap dojrzewania może być pro-
wadzony w zakładzie mięsnym, ale zwykle odbywa się poza nim i dotyczy wyłącznie elementów kulinarnych. W gastronomii proces ten, zwany 
sezonowaniem, prowadzi się dla koneserów mięsa wołowego w renomowanych restauracjach. 

Należy pamiętać, że mięso wołowe, które ma zostać poddane obróbce cieplnej (smażeniu, grillowaniu, pieczeniu), powinno zostać pozyskane 
z odpowiednich tusz i z odpowiednich mięśni składających się na element handlowy oraz poddane dojrzewaniu. Za właściwe przygotowanie mięsa 
i oznakowanie go informujące o zalecanym zastosowaniu odpowiada producent mięsa, o ile handlowcy tego wymagają.

DOJRZEWANIE MIĘSA WOŁOWEGO

Wpływ dojrzewania na jakość mięsa zależy od szybkości i typu glikolizy* (wyjaśnienie terminów oznaczonych gwiazdką znajduje się w słowniczku 
do artykułu na stronie 190) zachodzącej bezpośrednio po uboju oraz od zmian w strukturze białek. W tym czasie kształtowane są właściwości 
kulinarne, technologiczne oraz odżywcze mięsa. W wyniku przemian zachodzących w procesie dojrzewania tworzą się charakterystyczny smak 
i zapach oraz pożądana kruchość i soczystość [1].

Stopień i tempo dojrzewania są różne dla poszczególnych mięśni, zależą od jakości bydła, z jakiego pochodzi mięso. Mięśnie z niewielką za-
wartością tkanki łącznej dojrzewają szybciej. Dojrzewanie zależy również od warunków po uboju. Zbyt szybkie wychładzanie półtuszy poniżej 
15 °C powoduje powstawanie skurczu chłodniczego. Efektem tych zmian jest skrócenie długości włókien mięśniowych (często nawet do połowy 
pierwotnych rozmiarów). Mięso po wystąpieniu skurczu chłodniczego jest łykowate i twarde, można również zaobserwować znaczny wyciek  
soku mięśniowego [2]. 

Dojrzewanie w klasycznej formie (85% wilgotność względna) w zakresie temperatur od minus 1 do plus 7 °C powinno trwać co najmniej 10 dni. 
Jest to proces długotrwały, a co za tym idzie – kosztowny. W celu przyspieszenia dojrzewania oraz polepszenia kruchości mięsa można zastoso-
wać zabiegi elektrostymulacji* oraz kondycjonowania*.

METODY SEZONOWANIA 
Sezonowanie suche

Sezonowanie tradycyjne – suche (bez pakowania) – odbywa się w powietrzu o określonych parametrach. Mięso może dojrzewać po podzie-
leniu na elementy lub steki. Współcześnie steki sezonowane są w restauracjach – w specjalnych szafach chłodniczych – lub w zakładach  
mięsnych – w przystosowanych do sezonowania pomieszczeniach. Cały proces jest wieloetapowy i dość długi: po uboju należy odczekać od 7 do 
10 dni przed rozpoczęciem sezonowania, które z kolei trwa minimum 2-3 tygodnie. Idealna temperatura procesu sezonowania na sucho mieści się 
w zakresie 1-4 °C przy wilgotności względnej wynoszącej 85%. Mięso sezonowane tradycyjnie charakteryzuje się bogatszym aromatem i smakiem 
oraz lepszą kruchością [3]. Obecnie z uwagi na duże ubytki masy w czasie sezonowania tradycyjnego, a tym samym mniejszą opłacalność eko-
nomiczną metoda ta jest stosowana głównie w ekskluzywnych restauracjach chcących zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających koneserów 
mięsa wołowego [4].
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Sezonowanie mokre

Podczas sezonowania na mokro prowadzi się dojrzewanie elementów lub pociętych steków w opakowaniu próżniowym i przechowuje przez kilka 
tygodni w temperaturze 1-4 °C. Często sezonowanie tego typu jest prowadzone podczas transportu mięsa. Pakowanie próżniowe zabezpiecza 
mięso przed dostępem powietrza i wilgoci, nie dopuszcza do jego utlenienia ani do powstawania wycieków. W skali światowej sezonowanie mokre 
stosowane jest przy produkcji około 95% wołowiny kulinarnej [5, 6]. 

ZMIANY ZACHODZĄCE PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNEJ MIĘSA WOŁOWEGO

Obróbkę cieplną mięsa wykorzystuje się do jego utrwalania i przygotowania do spożycia. Podczas ogrzewania białka mięśniowe koagulują* i kur-
czą się, co powoduje niepożądane zjawisko wyciskania wody. Im dłużej mięso jest ogrzewane, tym więcej wody zostaje usunięte. Ubytki wody 
w postaci wycieku oraz odparowania obniżają soczystość mięsa. Długotrwała obróbka cieplna sprawia, że mięso staje się suche i twarde. Mięso 
wyższej jakości wymaga znacznie krótszej obróbki cieplnej niż mięso miernej jakości.

Ogrzewanie wpływa też na zmianę barwy mięsa. Czerwona barwa niegotowanego mięsa zmienia się od jasnoróżowej aż do brązowoszarej 
w przypadku wysokiego stopnia wysmażenia mięsa.

Od czasów, kiedy Prometeusz wykradł ogień bogom i dał go ludziom, wiadomo, że pożądany sensorycznie zapach i smak mięsa rozwijają się 
podczas ogrzewania. Mięso może być gotowane, duszone, pieczone, grillowane, smażone itd., co daje produkty o różnym smaku i zapachu. Za 
rozwój charakterystycznych cech smakowitości mięsa po obróbce cieplnej są odpowiedzialne przede wszystkim przemiany białek [7]. 

WYRÓŻNIKI KULINARNEGO MIĘSA WOŁOWEGO – KRUCHOŚĆ, SOCZYSTOŚĆ, BARWA, SMAKOWITOŚĆ

W opinii konsumentów najważniejsze cechy jakościowe mięsa wołowego stanowią: kruchość, soczystość, barwa i smakowitość [8]. 

Kruchość 

Tekstura określana jest zazwyczaj jednym parametrem – kruchością. Określa się ją jako najbardziej wartościową cechę sensoryczną przy wyko-
rzystaniu dużych elementów tuszy na cele kulinarne, szczególnie ważną w przypadku wołowiny [9]. 

Wrażenie kruchości jest odczuciem w trakcie spożywania mięsa, na które składają się trzy podstawowe czynniki: (1) wstępne wrażenie oporu pod-
czas rozdrabniania w początkowym stadium nagryzania, (2) łatwość rozdrabniania w trakcie żucia, (3) pozostałość reszty mięsa po żuciu, przede 
wszystkim jej wielkość oraz charakter [10]. 

Pośrednio kruchość mięsa jest uzależniona od czynników biologicznych (gatunek bydła, rasa, wiek, rodzaj mięśni) i od czynników środowiskowych 
(sposób żywienia zwierząt, postępowanie przedubojowe, warunki prowadzenia uboju, warunki wychładzania, dojrzewania i sezonowania mięsa). 
W sposób bezpośredni kruchość zależy od struktury dwóch podstawowych składników białkowych mięśnia, tj. białek tkanki łącznej* i białek mio-
fibryli*. 

Chociaż tkanka łączna stanowi stosunkowo niewielki składnik masy mięśniowej, jej wpływ na kruchość mięsa jest niewspółmiernie duży [11]. Nawet 
niewielkie zmiany w jej strukturze i właściwościach oddziaływają istotnie na końcowe cechy jakościowe mięsa. Wraz z wiekiem bydła kruchość 
mięsa się zmniejsza, chociaż ilość tkanki łącznej w mięśniach maleje [12]. Różnice w kruchości mięsa bydła do wieku 40 miesięcy są znaczne, 
natomiast zmiany kruchości mięsa bydła starszego niż 40 miesięcy są niewielkie. Wraz z wiekiem bydła wzrasta mechaniczna stabilność oraz 
odporność termiczna tkanki łącznej. Czynniki te są bezpośrednio odpowiedzialne za zmniejszającą się z wiekiem zwierząt kruchość mięsa [13]. 

Podczas procesu dojrzewania zachodzą zmiany w mikro- i ultrastrukturze włókien mięśniowych. Miofibryle* ulegają fragmentacji na mniejsze jed-
nostki strukturalne złożone z różnej liczby sarkomerów* [14].

Soczystość

Soczystość definiuje się jako wrażenie wilgotności odczuwane w czasie pozostawania mięsa w jamie ustnej. Zależy ona od dwóch głównych 
czynników: stopnia związania wody przez białka oraz zawartości tłuszczu śródmięśniowego.

Parametr soczystości wykazuje wyraźną zmienność w okresie poubojowym. Natomiast przemiany zachodzące po śmierci zwierzęcia, a w szcze-
gólności spadek kwasowości (mierzonej wartością pH) i denaturacja białek* wpływają na obniżenie wiązania wody [15]. Ponadto zmiany właści-
wości białek mięśniowych, jakie zachodzą w okresie poubojowej przemiany mięśni w mięso oraz w okresie dojrzewania chłodniczego mięsa po 
stężeniu poubojowym*, wpływają na wielkość przestrzeni między włóknami mięśniowymi. W powstających „kieszeniach” może się gromadzić 
woda, co bezpośrednio wpływa na ilość wycieku w okresie poubojowego składowania mięsa [16]. 

Odczucie soczystości jest ściśle powiązane z właściwościami hydratacyjnymi wody w mięsie. Natomiast ubytki wody podczas obróbki cieplnej 
skorelowane są z soczystością i wpływają na relacje między tą cechą jakości a zawartością wody w mięsie [17]. 
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Barwa

Wołowina kulinarna należy do produktów, których barwa ma ogromny wpływ na decyzje konsumentów dotyczące dokonania (lub niedokonania) 
zakupu. Świeże mięso wołowe powinno mieć barwę od czerwonej do brązowowiśniowej. Ciemna przeschnięta warstwa na powierzchni albo 
szarozielonkawa powierzchnia mięsa czy też ciemny, szary lub zielony odcień na przekroju informują o nieświeżości mięsa [18]. Na barwę mięsa 
wpływają ilość i stan chemiczny mioglobiny, kwasowość mięsa oraz zawartość tłuszczu śródmięśniowego, wody i tkanki łącznej [19]. 

Czerwona barwa uwarunkowana jest głównie typowym dla mięśni barwnikiem – mioglobiną, która stanowi ok. 90% wszystkich barwników mięsa, 
oraz hemoglobiną (ok. 10%). Zawartość mioglobiny u bydła może się zmieniać, gdyż na jej ilość wpływają gatunek, wiek i płeć zwierzęcia, spo-
sób jego karmienia i utrzymania oraz rodzaj mięśni[20]. Mięso pochodzące od starszego bydła cechuje się ciemniejszą barwą. Różnice można 
zauważyć podczas porównywania mięsa pochodzącego od buhajków i od jałówek. Mięso jałówek jest jaśniejsze niż mięso buhajków [21]. Mięśnie 
bydła chowanego na pastwisku mają więcej mioglobiny niż bydła chowanego alkierzowo czy żywionego mieszankami paszowymi. Stale aktywny 
mięsień w okresie przyżyciowym (np. przepona) ma więcej mioglobiny niż mięsień mniej aktywny (np. najdłuższy grzbietu). Poziom mioglobiny 
w mięśniach bydła wynosi: u cieląt – 1-3 mg/g tkanki, u młodego bydła rzeźnego – 6-10 mg/g tkanki, u krów rzeźnych – 16-20 mg/g tkanki [22].

Smakowitość

Smakowitość jest cechą sensoryczną mięsa, na którą składają się odczucia smakowe i zapachowe oraz inne wrażenia czuciowe, m.in. konsysten-
cja, temperatura, kwasowość. Pozytywny lub negatywny stosunek do rozprowadzanego w jamie ustnej pokarmu jest wynikiem głównie odczucia 
zapachu, a w mniejszym stopniu odczucia smaku. Jeśli wpływ zapachu zostanie wyeliminowany, wówczas o wiele trudniej rozróżnić smak różne-
go typu produktów mięsnych. Reakcja na zapach jest ponad 10 000 razy silniejsza niż reakcja na smak. Głównymi odczuciami w ocenie smaku 
pokarmu są: gorzkość, słodkość, kwaśność i słoność. W odczuciu smaku można także wyróżnić wrażenie metaliczne lub alkaliczne. Dodatkowo 
wyróżnia się jeszcze smak umami, odpowiadający smakowi glutaminianu jednosodowego.

Surowe mięso ma delikatny surowiczy smak, lekko słodki, lekko kwaśny, lekko słony i gorzki, zależny od stanu biochemicznego i pochodzenia 
gatunkowego mięsa. Mięso starszych zwierząt ma zapach bardziej intensywny niż mięso młodych zwierząt. Istotny wpływ na smakowitość mięsa 
surowego wywiera tłuszcz śródmięśniowy. Niezależnie od bezpośredniego oddziaływania produktów utleniania tłuszczu na smakowitość mięsa 
tkanka tłuszczowa może zawierać wiele silnych zapachowo i smakowo związków pochodzących z pasz stosowanych w żywieniu, insektycydów 
lub wchłanianych przez mięso podczas przechowywania (perfumowane detergenty, zapachy chłodniczy, pleśniowy, gnilny itp.).

Mięśnie różnią się smakowitością. Ogólnie mięśnie o większej aktywności w okresie przyżyciowym wykazują silniejszy aromat niż mięśnie mniej 
aktywne. Z wiekiem zwierzęcia wzrasta natężenie smakowitości mięsa. Cielęcina charakteryzuje się słabym natężeniem smaku i zapachu. Na-
tężenie smaku wołowiny wzrasta do wieku 18 miesięcy i utrzymuje się na podobnym poziomie w mięsie bydła starszego. Mięso o wyższym pH 
wydaje się mniej słone i mniej smaczne niż mięso o niskim pH [23]. 

Marmurkowatość

Aktualne zalecenia żywieniowe ukierunkowane są na zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, które są jedną z głównych przyczyn miażdży-
cy i otyłości. Z tego powodu konsument nie chce widzieć tłuszczu w spożywanym mięsie. Powszechnie preferuje się zatem mięso pozyskiwane 
z bydła o niewielkim udziale tłuszczu zewnętrznego.

Odstępstwo od reguły stanowi tłuszcz śródmięśniowy, który odpowiada za kształtowanie się cech jakościowych i sensorycznych mięsa. W nazew-
nictwie międzynarodowym jest oznaczany jako IMF (ang. intramuscular fat). Tłuszcz śródmięśniowy jest przede wszystkim nośnikiem smaku i so-
czystości, korzystnie wpływa na kruchość mięsa oraz zmniejsza straty podczas obróbki cieplnej. W znacznym stopniu od jego zawartości zależy 
wartość kulinarna i technologiczna mięsa, a także przetworów mięsnych. Mięso bez tłuszczu śródmięśniowego jest łykowate i suche.

Zawartość IMF na przekroju mięśnia tworzy tzw. marmurkowatość, którą można zdefiniować jako przetłuszczenie międzymięśniowe i śródmięśnio-
we. Jest ona określana przez pryzmat zawartości tłuszczu i rozmieszczenia cząsteczek tłuszczu w tkance mięśniowej. Im bardziej równomierne 
rozmieszczenie tłuszczu śródmięśniowego, tym rozluźnienie tkanki mięśniowej większe. W konsekwencji mięso jest bardziej kruche [24]. 

Uznaje się, że pozytywne odczucia sensoryczne są uzależnione od zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Podaje się, że jego zawartość w mięsie 
wołowym powinna mieścić się w granicach od 2,5% do 4,5%. Natomiast w krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji najbardziej pożądane 
jest mięso o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu śródmięśniowego.

ŁATWOŚĆ PRZYGOTOWANIA MIĘSA KULINARNEGO

Mięso kulinarne charakteryzuje się wysoką jakością, niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Jest łatwe w przygotowaniu, a czas jego przygoto-
wania jest krótki. Nie wymaga ono użycia zbyt wielu przypraw ani długiego marynowania. Ponadto odpowiednia wodochłonność mięsa wołowego 
sprawia, że charakteryzuje się ono niewielkimi ubytkami masy podczas obróbki cieplnej. Grillowanie i gotowanie trwają znacznie krócej, ponieważ 
wołowina kulinarna przeznaczona do smażenia jest krucha. Możemy ją przechowywać dość długo, gdyż zwykle jest sprzedawana w opakowa-
niach jednostkowych (m.in. MAP). Przedłużają one okres świeżości mięsa.

105



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

WŁAŚCIWOŚCI PRZEROBOWE WOŁOWINY

Właściwości hydratacyjne

Mimo że przeważającym składnikiem mięsa jest woda (ok. 75%), charakteryzuje się ono dość stałą konsystencją utrzymującą się bez względu na 
rozdrobnienie oraz oddziaływanie niskim i wysokim ciśnieniem. Za stan mięsa, w którym woda nie wykazuje swojego płynnego charakteru, odpo-
wiedzialne są składniki strukturalne tkanki mięśniowej, zwłaszcza białka. Interakcje zachodzące między wodą a strukturami białkowymi komórki 
mięśniowej są odpowiedzialne za właściwości fizyczne, organoleptyczne i technologiczne mięsa oraz jego przetworów [25]. 

W tkance mięśniowej woda występuje w trzech podstawowych formach. Pierwsza z nich to ta, która stanowi mniej niż 10% całkowitej zawartości 
wody w mięśniu – woda związana. Jest ona integralną częścią mięśni, dzięki czemu nie może zostać z nich usunięta poprzez nacisk mechanicz-
ny, wymrożenie ani obróbkę cieplną. Poziom jej zawartości w niewielkim stopniu ulega zmianie podczas dojrzewania mięsa. Rozdrabnianie i inne 
zabiegi mechaniczne nie wywołują zmian zawartości wody związanej w mięsie [26]. Druga to woda niezwiązana, stanowiąca znaczną część wody 
mięśniowej. Jest rozmieszczona w postaci wolnych cząsteczek w przestrzeniach między mięśniami. Woda niezwiązana to przede wszystkim woda 
wykazująca wszystkie cechy normalnej wody, charakteryzuje się m.in. tym samym punktem zamarzania. Zmiany struktury mięśni zachodzące po 
uboju i obniżająca się wartość pH powodują, że woda niezwiązana może się wydostawać w postaci wycieku. Trzecia forma to woda wolna, która 
wypływa z mięsa w postaci wycieku swobodnego [27]. Jedynie słabe siły występujące na powierzchni pozwalają zatrzymać ją w mięsie. Jej ilość 
wzrasta wraz z rozwojem stężenia poubojowego w warunkach sprzyjających przemieszczaniu się wody unieruchomionej z kapilar mięśniowych 
ku powierzchni mięsa [28]. 

Wodochłonność

Zdolność mięsa do utrzymywania wody związanej i dodanej to jeden z najważniejszych wyróżników jakościowych, mający wpływ na jego przydat-
ność w przetwórstwie, na soczystość, wygląd, a także na zmiany zachodzące podczas ogrzewania. Im większa przestrzeń wewnątrz włókienek 
mięśniowych jest dostępna dla wody, tym większa wodochłonność mięsa. Wodochłonność rośnie lub maleje w zależności od kierunku i szybkości 
zmian poubojowych, warunków magazynowania i postępowania z mięsem w przetwórstwie [29]. 

Zdolność mięśni do wiązania wody zależy od stopnia ich dojrzałości. Mięso po uboju nie ma zdolności pobierania wody dodanej, natomiast już 
72 godziny po uboju zdolność ta wzrasta [30]. 

Ubytki wody z ekonomicznego punktu widzenia mają ogromne znaczenie w przetwórstwie mięsa. Wycieki soku mięśniowego w trakcie obróbki 
cieplnej powodują nieatrakcyjny wygląd produktu, pogarszają kruchość i soczystość mięsa oraz jego wartość odżywczą.

WŁAŚCIWOŚCI PRZETWÓRCZE – WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW WOŁOWYCH I MIĘSA DROBNEGO

Mięso wołowe, szczególnie mięso „ciepłe”, ma idealne właściwości przetwórcze. Tym terminem określa się mięso, które po uboju nie uległo stęże-
niu poubojowemu. Mięso w stanie stężenia poubojowego nie nadaje się do produkcji mięsa kulinarnego ani do przetwórstwa.

Mięso „ciepłe” ma bardzo dobrą zdolność wiązania wody, gdyż aktyna* i miozyna* są rozdzielone a struktura białek jest „otwarta”. Przy użyciu 
„ciepłego” mięsa wołowego można produkować kiełbasy parzone dobrej jakości bez dodatku pomocniczych środków do kutrowania. „Ciepłe” 
mięso charakteryzuje się dobrą zdolnością wiązania wody, wystarczającą do produkcji kiełbas parzonych bez podcieku tłuszczu i galarety oraz 
o właściwej konsystencji.
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SALAMI
SALAMI TO TRWAŁA, SUCHA I DOJRZEWAJĄCA WĘDLINA ORYGINALNIE PRODUKOWANA Z MIĘSA OSŁA. OBECNIE SALAMI 
WYTWARZANE JEST Z MIĘSA WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO. NIEZWYKLE CENNA W PRODUKCJI SALAMI OKAZAŁA SIĘ 
WOŁOWINA, KTÓRA WZBOGACA ODCZUCIA SMAKOWO-ZAPACHOWE ORAZ NADAJE WRAŻENIE WIZUALNE CHARAKTE-
RYSTYCZNEGO „MARMURKA” NA PRZEKROJU PLASTRA. PRODUKCJA SALAMI JEST PROCESEM DŁUGOTRWAŁYM. UFOR-
MOWANE MIĘSO NAJPIERW JEST SUSZONE W SPECJALNYCH KOMORACH. ETAP DOJRZEWANIA ODBYWA SIĘ W POMIESZ-
CZENIU O STAŁEJ WILGOTNOŚCI I TEMPERATURZE I TRWA NAWET DO 6 MIESIĘCY.

PRZYGOTOWANIE: 

1. Mięso wieprzowe i wołowe rozdrabniamy w wilku (8 mm) i podmra-
żamy.

2. Tłuszcz grzbietowy tniemy w małą kostkę i również mrozimy.

3. Podmrożone mięso (wieprzowe i wołowe) umieszczamy w kutrze 
(400 obr./min). Dodajemy wodę, przyprawy oraz kultury starterowe 
i zwiększamy obroty (1800-2000 obr./min).

4. Do kutra dodajemy mrożony tłuszcz grzbietowy i rozdrabniamy do 
wymaganej wielkości (6 mm), po czym dodajemy peklosól.

5. Farszem nadziewamy osłonki. Salami dojrzewa 10 dni (5 dni w temp. 
20-24 oC i 5 dni w temp. 16-20 oC). Ostatniego dnia dojrzewania pro-
dukt wędzimy przez 30 min. w temp. 16-18 oC.

SKŁADNIKI: 

Chuda wołowina QMP – 2 kg

Mięso wieprzowe kl. IIA (10-15% tł.) – 6 kg

Tłuszcz grzbietowy – 2 kg

Woda – 0,5-1 kg

Peklosól – 0,25 kg

Przyprawy – 0,1 kg

Kultury starterowe   
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JERKY BEEF
W KRAJACH O WYSOKIEJ KULTURZE SPOŻYWANIA MIĘSA WOŁOWEGO MOŻNA SPOTKAĆ PRODUKTY PRZEKĄSKOWE NA 
BAZIE WOŁOWINY. PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ JERKY BEEF, CZYLI MIĘSO ZWYKLE WOŁOWE, KTÓRE ZOSTAŁO POKROJONE 
W PODŁUŻNE PASKI, A NASTĘPNIE USUSZONE, ABY ZAPOBIEC ZEPSUCIU. OTRZYMANA WEDŁUG POWYŻSZYCH METOD 
WOŁOWINA STANOWI SŁONĄ LUB PIKANTNĄ PRZEKĄSKĘ. NIEKIEDY WYKORZYSTUJE SIĘ PRZEPISY ZAKŁADAJĄCE UŻY-
CIE DUŻEJ ILOŚCI CUKRU, DZIĘKI CZEMU OTRZYMANA WOŁOWINA JEST SŁODKA LUB PÓŁSŁODKA. TEN PRODUKT 
MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANY PRZEZ WIELE MIESIĘCY BEZ CHŁODZENIA.

SKŁADNIKI:

Mięso wołowe QMP – 10 kg

Przyprawy – pieprz, czosnek, papryka 0,3 kg

Peklosól – 0,25 kg

PASTRAMI
PRZYKŁADEM PRODUKTU WYKONANEGO Z  CAŁEGO ANATOMICZNIE ELEMENTU WOŁOWEGO JEST PASTRAMI – PO-
PULARNY WYRÓB MIĘSNY ZAZWYCZAJ Z  WOŁOWINY. W  STANACH ZJEDNOCZONYCH TRADYCYJNYM ELEMENTEM 
MIĘSA DO PRODUKCJI PASTRAMI JEST BAWETA (MIĘSIEŃ Z ŁATY). NATOMIAST NA RYNKU MOŻNA ZNALEŹĆ PASTRA-
MI WYPRODUKOWANE Z  MOSTKA LUB UDŹCA. SUROWE MIĘSO SOLI SIĘ, CZĘŚCIOWO SUSZY, DOPRAWIA ZIOŁAMI  
I PRZYPRAWAMI, A NASTĘPNIE WĘDZI I PARZY.

RECEPTURA: 

Wołowina, np. ligawa QMP – 10 kg

MIESZANKA SUCHA:

Peklosól – 0,28 kg

Przyprawy – pieprz czarny, pieprz biały, czosnek, kolendra, papryka 
czerwona – 0,2 kg

2 KG SOLANKI DO 10% NASTRZYKU:

Woda lodowa – 1,83 kg

Peklosól – 0,17 kg

PRZYGOTOWANIE:

1. Schłodzone mięso kroimy w cienkie paski.

2. Przyprawy i peklosól dodajemy do mięsa i mieszamy.

3. Mięso przechowujemy przez noc, by dojrzewało  
w temp. 15-18 oC.

4. Mięso umieszczamy na siatce lub kracie, by dojrzewało  
w temp. 15-18 oC przez 6-12 godzin. 

5. Siatkę umieszczamy w komorze (temp. 30 oC przez 
ok. 1 h) w celu wypeklowania mięsa, a następnie podsuszamy do 
momentu uzyskania wymaganej konsystencji.

6. Produkt można podwędzić przez 4-5 minut.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

1. Przygotowujemy solankę: dodajemy peklosól i mieszamy z zimną 
wodą.

2. Kawałki mięsa nastrzykujemy (10% nastrzyk).

3. Nastrzyknięte kawałki mięsa umieszczamy w masownicy, dodaje-
my mieszankę suchą (peklosól, przyprawy) i masujemy przez krótki 
czas.

4. Następnie mięso masujemy przez 3 dni, ustawiwszy program  
(2 obroty co 3 godziny).

5. Po masowaniu mięso podwieszamy, by obeschło.
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WYKORZYSTANIE  
ELEMENTÓW MIĘSA  

WOŁOWEGO W KUCHNI  
– RECEPTURY
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BRAZELLE 
WOŁOWE

Źródło: Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, 1682, s. 33.



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: W kuchni staropolskiej nie tylko gotowano czy 
pieczono mięsa. Ważnym sposobem obróbki było przypieka-
nie na ruszcie. Mięso najpierw marynowane w occie, następ-
nie podpieczone – grillowane – wkładano do naczynia razem 
z łojem (cenionym tak w kuchni barokowej, jak i wychwalanym 

w XIX-wiecznych książkach kucharskich) i polewano maryna-
tą. Ilość octu oraz korzeni może nas dziś dziwić, warto jednak 
pamiętać, że w ten sposób elita społeczna pokazywała swoją 
fantazję. W staropolskiej kuchni nie było czasu ani miejsca na 
nudę. 

SKŁADNIKI:

4 kotlety z antrykotu z kostką QMP

80 ml octu winnego 

200 ml bulionu wołowego 

100 g łoju kruchego 

sól

pieprz

imbir 

gałka muszkatołowa

 

1. Kotlety z kostką myjemy, osuszamy i lekko rozbijamy ręką.
2. Następnie zalewamy octem i odstawiamy na 2 godziny. 
3. Po tym czasie odsączamy z octu. 
4. Pieczemy na ruszcie po 2 minuty z każdej strony. 
5. Na rynienkę wkładamy pokrojony łój wołowy i wysmażamy go na 
małym ogniu.

6. Przekładamy kotlety do rynienki, dodajemy roztopiony tłuszcz wo-
łowy i zalewamy bulionem oraz pozostałą marynatą.
7. Dodajemy starty imbir, gałkę muszkatołową oraz pieprz i sól. Go-
tujemy na małym ogniu 5 minut. Podajemy ze zredukowanym sosem 
powstałym podczas gotowania.

PRZYGOTOWANIE: 

3

64
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ANTRYKOT Z GRILLA 
PODAWANY Z NADZIEWANYMI 

ZIEMNIAKAMI, CUKINIĄ 
I MARCHEWKĄ



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

4 kotlety z antrykotu QMP 
bez kości 

2 ziemniaki

2 marchewki

1 cukinia

150 g twarogu

1 jajo

100 ml sosu BBQ

masło

pieprz w ziarnach

gruba sól 

świeże zioła (tymianek, 
rozmaryn)

  
 
 

1. Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Studzimy, przekrawamy wzdłuż 
na pół, wydrążamy miąższ ze środka. Mieszamy wydrążony miąższ 
z ziemniaków z twarogiem i jajkiem. Przyprawiamy solą i pieprzem, 
ucieramy ręcznie (nie blendujemy!) na gładką masę. Napełniamy wy-
drążone połówki ziemniaków uzyskanym farszem. Pieczemy w za-
mkniętym grillu lub w piekarniku (w 180 °C), aż ziemniaki zrumienią 
się na złoty kolor.
2. Gotujemy obraną marchew na półmiękko (al dente), cukinie kroimy 
wzdłuż w cienkie plastry i sparzamy we wrzątku. Sparzoną i osuszo-
ną cukinię przyprawiamy solą i pieprzem, przesmażamy na maśle 

(jeśli lubimy, dodajemy czosnek). W zawiniętych w ruloniki plastrach 
przesmażonej cukinii układamy dekoracyjnie pokrojoną marchewkę.
3. Kotlety z antrykotu przed samym smażeniem przyprawiamy grubą 
solą, tłuczonym pieprzem i ulubionymi ziołami. Smażymy na bardzo 
mocno rozgrzanej patelni grillowej. Przewracamy dwa albo trzy razy, 
dopóki nie uzyskamy oczekiwanego stopnia wysmażenia. Po zdję-
ciu z patelni czekamy chwilę, by mięso odpoczęło. Jeśli nie liczymy 
kalorii, kładziemy na steku kawałek masła (np. utartego z czosnkiem 
i pietruszką). Podajemy z sosem BBQ. 

PRZYGOTOWANIE: 

31
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ANTRYKOT Z GRILLA 
Z WARZYWAMI



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

4 kotlety z antrykotu QMP 
z kostką

2 papryki czerwone

1 papryka żółta

8 szparagów zielonych

¼ pęczka natki pietruszki

4 ziemniaki

50 g masła

2 gałązki rozmarynu 

2 ząbki czosnku

sól morska

pieprz kolorowy

2 gałązki tymianku

oliwa 

  
 
 

1. Mięso myjemy i osuszamy. Warzywa czyścimy i myjemy. Ziemniaki 
obieramy.
2. Ziemniaki zawijamy w folię aluminiową z dodatkiem masła i rozma-
rynu, doprawiamy solą i pieprzem. Pieczemy do miękkości. 
3. Paprykę kroimy na kawałki o nieregularnym kształcie, szparagi kro-
imy w słupki o długości 5 cm. Czosnek kroimy w plastry. Warzywa 
doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem, tymiankiem oraz czo-

snkiem. Dodajemy 3 łyżki oliwy i pieczemy w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 180 °C przez 12 minut. 
4. Rozgrzewamy patelnię grillową. Grillujemy mięso do pożądanego 
stopnia wysmażenia. Zdejmujemy z rusztu, by chwilę odpoczęło. Po-
dajemy z pieczonymi warzywami i aromatycznymi ziemniakami i po-
siekaną pietruszką.

PRZYGOTOWANIE: 

432
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ROZBRATEL 
WIEDEŃSKI 

Źródło: Lucyna Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych,  
Warszawa 1897, s. 199-200.



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: W dawnej kuchni polskiej inspirowano się prze-
pisami zagranicznymi. Receptury, które w nazwie miały wyraz 
odnoszący się do miejsc kojarzonych z elegancją i luksusem, 

zyskiwały popularność. W XIX wieku z pewnością takim miej-
scem był Wiedeń. Nic dziwnego, że rozbratel wiedeński zali-
czono w poczet sztandarowych dań z wołowiny. 

SKŁADNIKI: 

800 g rozbratla QMP lub rostbefu QMP bez kości 

100 g masła klarowanego 

150 g cebuli 

¼ pęczka natki pietruszki

sól

pieprz

 

1. Mięso myjemy, osuszamy i dzielimy na kawałki po 200 g każdy. 
Rozbijamy każdy kawałek na cienki płat. Doprawiamy solą i pieprzem.
2. Cebulę obieramy, kroimy w cienkie plastry i sparzamy. Na patelni 
rozgrzewamy masło i smażymy mięso z obu stron przez 2 minuty. Do-

dajemy sparzoną cebulę i jeszcze chwilę smażymy. Mięso podajemy 
z cebulą, posypane posiekaną natką. 

PRZYGOTOWANIE:  

21

119



KLOPSIKI W SOSIE 
POMIDOROWYM 

Z OREGANO 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

 
SKŁADNIKI:

400 g rozbratla QMP 
lub karkówki wołowej QMP

1 jajko 

½ bułki namoczonej w wodzie

1 cebula

40 g mąki pszennej 

90 ml oleju

1 marchewka 

½ selera korzeniowego 

3 ząbki czosnku

250 g pomidorów z puszki 

20 g cukru 

300 ml bulionu wołowego 

¼ pęczka natki pietruszki

sól

pieprz

oregano

  
 

 

 

1. Mięso myjemy i osuszamy, mielemy z odciśniętą bułką i przesma-
żoną cebulą. Dodajemy jajko, przyprawiamy solą i pieprzem. 
2. Formujemy klopsiki o średnicy około 4 cm.
3. Klopsiki obtaczamy w mące i smażymy na rozgrzanym oleju. 

4. Wszystkie warzywa obieramy, myjemy i kroimy w drobną kostkę. 
Wkładamy do garnka, zalewamy bulionem. Do bulionu z warzywami 
wkładamy obsmażone klopsiki, gotujemy około 15 minut na wolnym 
ogniu. Po tym czasie dodajemy pomidory z puszki. Doprawiamy solą, 
pieprzem i oregano.

PRZYGOTOWANIE: 

3 42
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GRILLOWANA WOŁOWINA 
Z RYDZAMI I SOSEM 

Z CZERWONEGO WINA 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

800 g rostbefu QMP

160 g rydzów 

100 ml wina czerwonego 
wytrawnego 

20 g musztardy francuskiej 

80 g słodkiego sosu chilli

4 ząbki czosnku 

2 gałązki świeżego rozmarynu

sól

świeżo mielony kolorowy pieprz 

  
 

1. Mięso myjemy, osuszamy, usuwamy błony, kroimy na plastry gru-
bości 2 cm. Doprawiamy solą, świeżo zmielonym pieprzem i odsta-
wiamy na 5 min.
2. W tym czasie przygotowujemy sos. Na patelnię wlewamy czerwo-
ne wino, dodajemy musztardę francuską, słodki sos chilli, 4 posie-
kane ząbki czosnku oraz kilka igieł rozmarynu. Ogrzewamy sos do 
zagęszczenia, doprawiamy solą.

3. Rozgrzewamy bardzo mocno patelnię grillową i grillujemy na niej 
mięso po 1,5 min z każdej strony. Wyjmujemy mięso i odstawiamy na 
4 minuty, żeby odpoczęło.
4. W tym czasie grillujemy kapelusze rydzów doprawione solą i świe-
żo mielonym pieprzem. Mięso podajemy na grillowanych rydzach po-
lane sosem z czerwonego wina. 

PRZYGOTOWANIE: 

3 42
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SAŁATKA Z GRILLOWANEGO 
ROSTBEFU Z CHRUPIĄCYMI 

WARZYWAMI I SOSEM 
LIMONKOWO-MIODOWYM 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

600 g rostbefu QMP bez kości 

1 marchewka

½ bulwy kopru włoskiego 

1 mała papryka

½ świeżego ogórka 

¼ opakowania łodyg selera 
naciowego 

¼ pęczka szczypioru

1 mała cebula czerwona

4 gałązki świeżej kolendry

100 g miodu

1 limonka 

50 ml soku ze świeżych 
pomarańczy

50 g musztardy diżońskiej 

sól morska 

kiełki słonecznika do dekoracji

 

1. Mięso myjemy i osuszamy, a następnie kroimy w plastry o grubości 
około 1,5 cm. Plastry grillujemy po 2 minuty z każdej strony na mocno 
rozgrzanej patelni grillowej.
2. Przygotowujemy sos limonkowo-miodowy. Do naczynia wlewa-
my miód, wyciskamy sok z limonki, dodajemy sok pomarańczowy 
i musztardę, mieszamy. 

3. Przygotowujemy sałatkę warzywną. Marchewkę obieramy i myje-
my. Koper włoski, ogórek, seler naciowy, paprykę i marchewkę kroimy 
w zapałki. Cebulę kroimy w piórka. Szczypior kroimy w zapałki. Mięso 
kroimy w paski o długości 5 cm i szerokości 1 cm, mieszamy z pokro-
jonymi warzywami, dekorujemy kiełkami słoneczka. Sos podajemy 
oddzielnie w sosjerce. 

PRZYGOTOWANIE: 

1 2
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CHATEAUBRIAND 
I SOS BEARNEŃSKI 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Słynny kompozytor Gioacchino Antonio Ros-
sini, gdyby nie zajmował się muzyką, z pewnością został-
by mistrzem sztuki kulinarnej. Był wielkim smakoszem, lubił 
eksperymentować w kuchni. Jedna z potraw, którą historycy 
gastronomii przypisują kompozytorowi, jest filet à la Rossini  
– wyjątkowo elegancka potrawa z gęsimi wątróbkami (foie gras) 
i truflami. Potrawa Rossiniego ma związek z równie sławnym  

befsztykiem à la Chateaubriand, który koniecznie powinno 
się podawać z sosem bearneńskim. Rossini podczas pobytu 
w Weronie, mieście Romea i Julii, pozazdrościł pomysłu na 
stek stworzony na cześć François-René de Chateaubrianda – 
francuskiego pisarza, polityka i dyplomaty. Postanowił, że sam 
wymyśli potrawę, z którą nic nie będzie mogło konkurować. 

SKŁADNIKI: 

 

800 g polędwicy wołowej 
QMP ze środka 

100 g klarowanego masła 

sól

pieprz

1 cebula 

3 żółtka

150 ml octu winnego 

sól

pieprz biały 

100 g masła

estragon

1. Oczyszczamy polędwicę. Przed smażeniem posypujemy ją świeżo 
mielonym pieprzem. Smażymy na klarowanym maśle, aby się zru-
mieniła z jednej i drugiej strony. 
2. Obsmażone mięso wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do tem-
peratury 200 °C na mniej więcej 10 min (medium). Wyjmujemy mięso, 
przykrywamy je folią aluminiową i odstawiamy na 4-5 min, żeby odpo-
częło. Kroimy i podajemy z sosem bearneńskim. 

3. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Przekładamy do rondelka, zalewa-
my octem winnym. Dodajemy sól, estragon, pieprz. Gotujemy, dopóki 
nie zostaną 2-3 łyżki płynu. Po tym czasie przecedzamy sos przez 
sitko. Płyn wlewamy do miski.
4. Do płynu dodajemy roztrzepane żółtka i mieszamy nad rondlem 
z gorącą wodą. Dodajemy roztopione ciepłe masło, doprawiamy solą, 
pieprzem i estragonem. 

 CHATEAUBRIAND SOS BEARNEŃSKI

PRZYGOTOWANIE: 

SOS BEARNEŃSKICHATEAUBRIAND

3 421
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STEK Z GŁOWY 
POLĘDWICY



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

1 głowa polędwicy QMP

2 ziemniaki ugotowane  
na półtwardo

100 ml sosu śmietanowego 

tłuczony pieprz

sól

 
1. Odcinamy mięsień przyczepiony do polędwicy i formujemy. Roz-
grzewamy mocno patelnię grillową, lekko ją natłuszczamy. Tuż przed 
smażeniem przyprawiamy stek solą i pieprzem. Smażymy, przewra-
cając 3 lub 4 razy.

2. Po 4-6 minutach smażenia wyłączamy palnik, mięso na patelni 
przykrywamy folią aluminiową na 5-6 minut.
3. Smażymy pokrojone w półksiężyce ziemniaki. Podajemy z sosem 
śmietanowym na bazie śmietanki, brandy i pieprzu.

PRZYGOTOWANIE: 

1 2
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Źródło: Maria Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1897, s. 120. 

GULASZ 
WĘGIERSKI 

(GULYÁS-HÚS)



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Nam kojarzy się z dość gęstą potrawą jedno-
garnkową z mięsa, warzyw i obowiązkowo papryki. To naro-
dowe danie Węgrów zostało wymyślone przez pasterzy, którzy 
na ognisku w żelaznym kociołku przygotowywali sobie ciepły, 
energetyczny i aromatyczny posiłek. Taki gulasz jest zdaniem 
Węgrów najlepszy. Stanowi on przykład codziennej strawy cięż-
ko pracujących ludzi, która po stuleciach zyskała renomę jako 
danie narodowe i rozpoznawalne na całym świecie. Ta prosta 
potrawa, której przyrządzenie nie wymaga zbyt wiele wysiłku 

(bo i pasterze gotowali przy okazji), to wspaniałe danie ekspor-
towe. A historia jego popularności wiąże się także z historią na-
rodu węgierskiego. Władcy z dynastii Habsburgów: Maria Tere-
sa i Józef II chcieli go zgermanizować. Przeciwstawiając się ich 
działaniom, naród pielęgnował swoją tradycję, także kulinarną. 
I tak gulasz, wcześniej jedzony wprost z kociołka drewnianymi 
łyżkami, trafił na pańskie stoły jako symbol węgierskiej wolności 
i tożsamości.

SKŁADNIKI:

1 kg karkówki wołowej QMP

120 g słoniny

2 cebule

sól

papryka słodka

kminek

800 g ziemniaków

 
 

1. Słoninę kroimy w drobną kostkę i przesmażamy.
2. Mięso oczyszczamy z błon. Kroimy w kostkę 3x3 cm.
3. Na wytopionej słoninie podsmażamy cebulę oraz mięso,  
przyprawiamy solą, papryką i kminkiem.

4. Dusimy do miękkości w sosie, który się wytworzył, dodając tyle 
wody, żeby tylko zakrywała mięso. Gdy mięso będzie prawie mięk-
kie, wrzucamy obrane i pokrojone w dużą kostkę ziemniaki. Dusimy 
z mięsem.

PRZYGOTOWANIE:  

321
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FIGATELLE

Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, 1682, s. 16. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Figatelle – czyli staropolskie pulpety – należa-
ły do ulubionych potraw staropolskich smakoszy. Dodawa-
no je do zup lub jedzono z kaszą. Warto zwrócić uwagę na 
przyprawy, które radzi dodać do mięsa pierwszy kuchmistrz  

Rzeczypospolitej. Pieprz i gałka muszkatołowa nadają potrawie 
charakter i moc. Elementem przełamującym smak są rożenki, 
czyli rodzynki. 

SKŁADNIKI: 

350 g karku wołowego QMP

150 g mięsa kurczaka bez kości

500 ml bulionu wołowego 

1 bułka

1 szklanka mleka

2 jajka 

1 cebula

100 g łoju lub słoniny 

40 g rodzynek 

½ pęczka pietruszki

pieprz

sól

gałka muszkatołowa 

1. Mięso drobiowe i wołowe mielemy grubo razem z namoczoną 
w mleku i odciśniętą bułką, łojem lub słoniną i pokrojoną, podsmażo-
ną na maśle cebulą. Doprawiamy solą, pieprzem, gałką muszkatoło-
wą. Dodajemy jajka, sparzone rodzynki, posiekaną natkę. Wyrabiamy 
masę. 

2. Z masy mięsnej formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego.
3. Gotujemy w bulionie wołowym lub pieczemy w piekarniku podlane 
bulionem. 

321

PRZYGOTOWANIE:  
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KLUSECZKI 
ZIEMNIACZANE 
FASZEROWANE 

WOŁOWINĄ 
PODANE NA 
SZPINAKU



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

500 g karkówki wołowej QMP

1 marchewka

1 pietruszka

½ selera korzeniowego

1 cebula biała

4 ziemniaki 

¾ szklanki mąki pszennej

2 jajka

4 ząbki czosnku

100 g świeżego szpinaku

8 pomidorków koktajlowych

50 g masła 

gałązka świeżego rozmarynu

liść laurowy

ziele angielskie

sól

pieprz

majeranek

  
 
 

1. Mięso myjemy i gotujemy z dodatkiem obranej marchewki, pie-
truszki, selera i cebuli. Doprawiamy solą, pieprzem, liściem laurowym 
i zielem angielskim. Gdy będzie miękkie, studzimy i mielemy na ma-
szynce o drobnych oczkach. Doprawiamy posiekanym świeżym roz-
marynem i dwoma ząbkami czosnku. (Powstały aromatyczny bulion 
wykorzystujemy do przygotowania zupy).
2. Przygotowujemy ciasto na kopytka. Ziemniaki obieramy, myjemy 
i gotujemy w osolonej wodzie, a następnie zostawiamy do ostygnię-
cia. Zimne mielemy. Do miski z ziemniakami wbijamy jajka, wsypu-
jemy mąkę i krótko wygniatamy. Ciasto kopytkowe rozkładamy na 
blacie posypanym mąką. Formujemy wałeczek o długości 7 centy-

metrów. Spłaszczamy go dłonią i na środku układamy cienki pasek 
farszu. Zwijamy ciasto, aby farsz był zamknięty w środku. Gotujemy 
w osolonej wodzie do momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię.
3. Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy pokrojone dwa ząbki 
czosnku, pomidorki koktajlowe pokrojone na pół i świeży szpinak. 
Doprawiamy solą, pieprzem i smażymy pół minuty. Na drugiej patelni 
rozpuszczamy drugą połowę masła.
4. Kluseczki kroimy na kawałki o długości 2 centymetrów i obsmaża-
my na rozgrzanym maśle. Podajemy na smażonym szpinaku z pomi-
dorkami koktajlowymi.

PRZYGOTOWANIE: 

43
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KOTLECIKI Z KARKÓWKI 
WOŁOWEJ W SOSIE 

ŚMIETANOWO-GRZYBOWYM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

500 g karkówki wołowej QMP

1 cebula

1 namoczona w wodzie bułka

30 g suszonych borowików

180 ml śmietanki 30%

30 g pomidorków koktajlowych

30 ml oleju 

50 g masła

500 ml bulionu warzywnego

świeża bazylia 

sól

świeżo mielony pieprz 

 
 

1. Mięso myjemy, osuszamy i mielemy w maszynce o drobnych 
oczkach z odciśniętą bułką. Dodajemy drobno pokrojoną przesma-
żoną cebulę. Masę mięsną doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy, 
a następnie formujemy z niego kulki.
2. Suszone grzyby myjemy i namaczamy kilka godzin wcześniej. Bar-
dzo drobno siekamy.

3. Kotleciki smażymy w mieszance masła i oleju. Zalewamy bulionem, 
dodajemy grzyby i śmietankę. Gotujemy około 15 min. Odparowuje-
my, by sos zgęstniał. Na koniec dodajemy garść listków świeżej ba-
zylii i doprawiamy. Kotleciki mięsne w sosie podajemy z grillowanymi 
pomidorkami koktajlowymi.

PRZYGOTOWANIE: 

31
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SZTUFADA, 
CZYLI BOEUF 

À LA MODE 
NA ZIMNO 

Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń 
wiejskich i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa do-
mowego, Toruń 1901, s. 249. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: O sztuce mięsa już pisaliśmy, nie przeszkadza 
to jednak, by przedstawić nieco inną wersję tej potrawy. Toruń-
ska książka kucharska z początku XX wieku zawiera przepis, 
który odpowiada barokowym wyobrażeniem o dobrym jedze-
niu. Mamy tu bowiem do czynienia z całym arsenałem inten-
sywnych smaków na koniec przykrytych niezwykłą galaretą. 
Wołowina, szpikowana zamarynowaną słoniną, nabiera od we-
wnątrz korzennego smaku dzięki pieprzowi i imbirowi. Wzmoc-

nienie doznań zapewnia mieszanka octu (zapewne winnego) 
z winem – w niej jest duszone mięso. Zwróćmy uwagę na za-
lecenie długotrwałego duszenia na małym ogniu. W czasach, 
w których nie marzono nawet o kuchniach indukcyjnych, regu-
lowanie i pilnowanie temperatury wymagało od mistrza kuchni 
niezwykłej sprawności. Esencja, która wydobyła się podczas 
obróbki mięsa, zostaje zamieniona w galaretę, która nie tylko 
donacje potrawie smaku, lecz także ją ozdabia.

SKŁADNIKI:

800 g zrazowej górnej QMP

500 g goleni wołowej QMP 
z kością

150 g słoniny 

200 ml czerwonego wina 

100 ml octu winnego 

2 marchewki

2 pietruszki 

1 seler 

1 mały por 

sól

pieprz 

ziele angielskie

liść laurowy 

imbir

 

1. Mięsa myjemy i osuszamy. Słoninę kroimy na słupki wielkości pal-
ca. Ziele angielskie, imbir, sól, pieprz, liść laurowy tłuczemy młotkiem. 
W tak powstałej mieszance przypraw obtaczamy słoninę. 
2. Przyprawionymi paskami słoniny szpikujemy udziec.

3. Do garnka wkładamy naszpikowane mięso, goleń z kością i obra-
ne, umyte warzywa. Zalewamy wszystko winem i octem. Gotujemy na 
wolnym ogniu do miękkości.
4. Mięso wkładamy do czystego naczynia (np. keksówki). Powstały 
wywar przecedzamy i zalewamy nim mięso. Schładzamy, by powsta-
ła galareta. Mięso kroimy z galaretą i podajemy na zimno. 

PRZYGOTOWANIE:  

3 421
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 ZRAZY 
ZAWIJANE 
WOŁOWE 
POLSKIE Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich 

oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1901, s. 190. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Zrazy to klasyka naszej kuchni. Wywodzą się 
z epoki staropolskiej. W dawnych tekstach kulinarnych spotyka 
się termin „zraziki”, który sugeruje cienkie plastry pokrojonego 
mięsa lub ryb. W późniejszych przepisach jest już mowa o roz-
bitych plastrach z nadzieniem, duszonych w sosie. Istnieje wie-

le anegdot dotyczących staropolskich łasuchów, którzy potrafili 
na raz zjeść kilkanaście zrazów. Wśród nich należy wymienić 
króla Władysława Jagiełłę. Zrazy podawano dawniej z kaszą, 
która przed spopularyzowaniem się ziemniaków była uznawa-
na za najlepszy dodatek do mięs. 

SKŁADNIKI: 

800 g zrazowej górnej QMP

2 cebule

20 g mąki pszennej 

40 g masła 

2 kromki chleba czerstwego

50 g klarowanego masła 

50 g śmietany 

sól

pieprz 

liść laurowy 

  

 

1. Jedną cebulę kroimy w kostkę i smażymy. Po ostudzeniu mieszamy 
z masłem, dodajemy starty chleb, pieprz i sól, mieszamy.
2. Mięso myjemy, osuszamy, kroimy na duże plastry i rozbijamy jak 
najcieniej. Zrazy nadziewamy przygotowanym farszem i zwijamy je 
ścisło, żeby się nie rozpadły. 

3. Zrazy smażymy na rozgrzanym maśle, wsypujemy pokrojoną drob-
no drugą cebulę. Dokładamy liść laurowy, doprawiamy solą i pie-
przem. Podlewamy wodą i dusimy do miękkości pod przykryciem. 
Podajemy z wytworzonym w czasie duszenia sosem.

PRZYGOTOWANIE:  

321
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ROLADKI Z UDŹCA WOŁOWEGO 
PODANE Z SOSEM Z SUSZONYCH 
BOROWIKÓW ORAZ WARZYWAMI 

Z GRILLA



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

600 g wołowiny zrazowej  
górnej QMP

150 g rozbratla wołowego QMP  
bez kości

100 g słoniny

70 g mąki pszennej

50 g masła 

0,5 l bulionu wołowego

30 g suszonych borowików

100 ml śmietanki 30%

50 g smalcu 

1 cebula czerwona

1 marchewka

½ bakłażana 

½ cukinii

80 g pieczarek 

2 gałązki świeżego rozmarynu

4 ząbki czosnku 

40 ml oleju

sól

pieprz kolorowy

majeranek

 

1. Rozbratel i słoninę myjemy i mielemy w maszynce. Dodajemy 
miękkie masło, sól, pieprz i majeranek. Masę wyrabiamy, wstawiamy 
do lodówki na 30 minut. 
2. Udziec wołowy kroimy w dwucentymetrowe plastry, roztłukujemy, 
by powstały cienkie płaty. Doprawiamy solą i pieprzem. Płaty mięsa 
smarujemy mieloną masą i zwijamy w roladki. 
3. Roladki obtaczamy w mące i smażymy na mocno rozgrzanym 
smalcu. Przekładamy do rondelka, zalewamy bulionem i dusimy pod 

przykryciem do miękkości. Pod koniec gotowania dodajemy umyte 
i namoczone suszone borowiki. Sos ogrzewamy do zagęszczenia. 
4. Cebulę obieramy, myjemy, kroimy w ósemki. Marchewkę obieramy, 
myjemy, kroimy w słupki o długości 5 cm. Bakłażan, cukinię i pie-
czarki myjemy, kroimy w grube plastry. Na patelni rozgrzewamy olej, 
smażymy warzywa. Dodajemy pokrojony w cienkie plastry czosnek. 
Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem oraz rozdrobnionym 
rozmarynem. Roladki podajemy z sosem i smażonymi warzywami.

PRZYGOTOWANIE: 

3 42
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PIECZEŃ HUZARSKA 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Pieczenie to jeden z najpopularniejszych w Pol-
sce sposobów przyrządzania wołowiny. Podczas staropolskich 
uczt na początku pojawiały się pieczone mięsiwa. Pieczeń wo-
łowa z sosem winnym lub octowym zapewne pojawiła się na 
uczcie wydanej z okazji zaślubin Bony z Zygmuntem Starym. 
Pieczeni wołowej nie mogło zabraknąć na żadnej biesiadzie 
staropolskiej. Kilka wieków później o daniu takim wspomina 
także Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach: „Pani Wiechow-

ska upiekła na rożnie zająca i pieczeń wołową, niewymownie 
kruchą, które to przysmaki miały być podane dyrektorowi na 
zimno…”. Z pewnością każdego zacnego gościa można podjąć 
pieczenią huzarską. Jest to dość wyrafinowane danie, z któ-
rym mógł sobie poradzić doświadczony kucharz. Wieloetapo-
we przygotowanie potrawy, przygotowanie mięsa i farszu oraz 
kompozycja dania sugerują, że podawano je, by uświetnić wy-
jątkowe wydarzenia.

SKŁADNIKI:

800 g zrazowej dolnej QMP

½ cytryny 

1 żółtko

50 g klarowanego masła 

90 g masła 

40 g mąki pszennej

1 cebula

1 kromka razowego  
czerstwego chleba 

sól

pieprz

 

1. Mięso myjemy, osuszamy, nacieramy sokiem z cytryny oraz solą. 
Odstawiamy na godzinę do lodówki. Po tym czasie wyjmujemy, ob-
taczamy w mące i obsmażamy na klarowanym maśle ze wszystkich 
stron. 
2. Mięso przekładamy do brytfanny, podlewamy wodą i dusimy pod 
przykryciem około 1,5 godziny. Gdy będzie prawie miękkie, wyjmu-
jemy i studzimy. 

3. Przygotowujemy farsz. Pół cebuli siekamy i dusimy na maśle, ru-
mieniąc. Dodajemy je do utartego czerstwego chleba razowego, wbi-
jamy żółtko, przyprawiamy solą i pieprzem, mieszamy.
4. Nacinamy uduszone mięso ukośnie w cienkie plastry. W nacięcia 
wkładamy farsz i nadajemy pieczeni kształt. Do sosu, który wytwo-
rzył się w brytfance, dodajemy mąkę i pokrojoną w plastry pozosta-
łą cebulę. Gdy cebula zmięknie, dodajemy trochę wody, wkładamy 
pieczeń, przykrywamy brytfannę i wstawiamy do piekarnika na mniej 
więcej 30 min. Podajemy z sosem z pieczenia.

PRZYGOTOWANIE:  

3 421
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PIECZEŃ  
PAVLOVA



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

NAZWA „PAVLOVA” KOJARZY SIĘ WIĘKSZOŚCI Z  NAS Z  TORTEM BEZOWYM. WARTO WIEDZIEĆ, ŻE ISTNIEJE TAKŻE  
MIĘSNE DANIE „PAVLOVA”. 

SKŁADNIKI: 

ok. 1,5 kg wołowej zrazowej  
dolnej QMP

1,5 kg pieczarek

0,5 kg cebuli

1 duży pęczek natki pietruszki

1 duża płaska łyżka mąki 
ziemniaczanej 

mieszanka przypraw: gorczyca, 
kolendra, cebula suszona, 
pieprz młotkowany, papryka 
słodka, tymianek, majeranek, 
ziele angielskie, liść laurowy, 
kminek, lubczyk, czosnek, cukier 
– według gustu

sól

 
 
 

 

1. Pieczarki myjemy, drobno kroimy. Możemy je nawet zatrzeć na gru-
bych oczkach tarki. Cebulę kroimy w kostkę.
2. Natkę pietruszki drobno siekamy.
3. Mięso kroimy na dość równe płaty o grubości około 1 cm w poprzek 
włókien, przyprawiamy większą częścią mieszanki przypraw (bez 
soli!) i dokładnie rozbijamy. Ważne jest, by plastry mięsa układać za-
wsze w takiej kolejności, w jakiej były odkrawane. Później trzeba je 
będzie dopasować i ponownie złożyć w całość.
4. Pieczarki przesmażamy z cebulą, przyprawiamy do smaku solą 
i mieszanką przypraw. Na koniec dodajemy posiekaną natkę pie-

truszki. Kiedy masa pieczarkowa przestygnie, mieszamy ją z mąką 
ziemniaczaną.
5. Na stole kładziemy kawałek folii aluminiowej błyszczącą stroną do 
góry. Na przemian układamy na folii plastry wołowiny i niezbyt grube 
warstwy farszu pieczarkowego. Po złożeniu całość ma wyglądać jak 
na zdjęciu powyżej.
6. Mięso szczelnie zawijamy w folię i układamy w naczyniu do pie-
czenia. Pieczemy w piekarniku w temperaturze 160 °C przez mniej 
więcej dwie godziny.

PRZYGOTOWANIE: 

3

6

42
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PIECZONE NA RÓŻOWO SKRZYDŁO 
WOŁOWE Z PALONĄ PAPRYKĄ  

I TAJSKIM SOSEM IMBIROWYM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

350 g skrzydła wołowego QMP 
(bez błon i ścięgien)

2 papryki 

50 g rukoli 

20 g kiełków buraka

20 g świeżego szpinaku 

80 ml soku jabłkowego 

120 ml słodkiego sosu 
śliwkowego 

50 ml octu winnego jabłkowego 

20 g świeżego imbiru

1 ostra papryczka chilli 

sól

świeżo mielony pieprz 

 

1. Mięso myjemy, osuszamy, doprawiamy solą i świeżo mielonym pie-
przem. Nagrzewamy piekarnik do temperatury 220 °C, wstawiamy 
mięso i pieczemy 7 min. Wyjmujemy i odstawiamy, żeby odpoczęło. 
2. Przygotowujemy tajski sos imbirowy. Do rondelka lub patelni wle-
wamy sok jabłkowy, sos śliwkowy, ocet jabłkowy, dodajemy obrany 
i pokrojony w zapałki imbir, drobno posiekaną papryczkę chilli i świe-
żo mielony pieprz. 

3. Paprykę myjemy i umieszczamy nad płomieniem. Trzymamy ją 
tam, obracając, dopóki cała jej skórka nie będzie czarna. Przypaloną 
paprykę wkładamy do torebki foliowej na 10 minut. Po tym czasie wyj-
mujemy paprykę i zmywamy skórkę pod strumieniem bieżącej wody. 
Paprykę już bez skórki kroimy w paseczki.
4. Ostudzone mięso kroimy na bardzo cienkie plastry. Plastry układa-
my na talerzu, a na nich rukolę wymieszaną ze szpinakiem i paseczki 
papryki. Całość dekorujemy kiełkami. W miseczce podajemy ostu-
dzony sos. 

PRZYGOTOWANIE: 

32
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LIGAWA 
GOTOWANA 
W BULIONIE

Źródło: Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały, Warszawa 1783, s. 40. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Wojciech Wielądko, autor Kucharza doskonałe-
go, prezentuje w swojej książce dania kuchni francuskiej, która 
w XVIII wieku była szalenie modna. Wyróżniała się ona prosto-
tą, królowała w niej zielenina, na przykład bazylia i pietruszka. 

Zioła te stosowano dla nadania smaku i jako dekorację. Posy-
panie mięsa przed wydaniem natką pietruszki było częstą prak-
tyką, uznawaną za szczyt kulinarnej elegancji.

SKŁADNIKI:

800 g ligawy QMP

400 ml bulionu 

sól

3 gałązki świeżej bazylii

liść laurowy 

natka pietruszki posiekana  

 

1. Mięso myjemy, wkładamy do gorącego bulionu. Dodajemy sól, liść 
laurowy, bazylię. Gotujemy do miękkości. 

2. Wyjmujemy mięso z bulionu i kroimy na plastry grubości 2 cm. 
Podajemy posypane pietruszką jako sztukę mięsa lub razem z bu-
lionem.

PRZYGOTOWANIE:  

1
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CIENKIE PLASTRY  
PIECZONEJ LIGAWY 

 Z KREMEM  
BALSAMICZNYM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

0,5 kg ligawy wołowej QMP

30 ml sosu sojowego słodkiego

70 ml wódki wiśniowej 

2 cm kłącza imbiru 

¼ bulwy kopru włoskiego 

15 ml oliwy truflowej

10 ml kremu balsamicznego 

5 pomidorów koktajlowych 

30 g kaparów 

20 g rukoli 

świeżo mielony pieprz 

 

1. Przygotowujemy marynatę z: sosu sojowego, wódki, tartego imbiru, 
pokrojonego kopru włoskiego i świeżo zmielonego pieprzu. 
2. Mięso myjemy i osuszamy. Do marynaty wkładamy mięso i odsta-
wiamy do lodówki na 3 godziny.

3. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 220 °C i wstawiamy mięso 
na 8 min. Po tym czasie wyjmujemy mięso z piekarnika, po ochłodze-
niu bardzo cienko kroimy. Na talerzu lub desce układamy rukolę, na 
niej pokrojone mięso. Dekorujemy pokrojonymi pomidorkami i kapa-
rami. Całość skrapiamy oliwą truflową i kremem balsamicznym. 

PRZYGOTOWANIE: 

321
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BOEUF  
À LA  

MODE 

BOEUF À LA MODE
Weź krzyżówkę albo zrazówkę wołową, naszpikuj ją głęboko 
szynką surową i słoniną, włóż w rondel, dodaj do tego cebuli 
sześć, marchwiów trzy, korzonków pietruszczanych trzy, liścia 
bobkowego, tymianu, bazylikum, potrosze wszystkiego, dalej 
wina butelkę, octu butelkę, rosołu lub wody dolej tyle, aby się 
mięso nie wszystko zalało w rondlu, nasyp soli trochę, przykryj 
pokrywą, oblep ją ciastem i gotuj na denarku, ale na średnim 
ogniu (aby się raptem nie gotowało mięso) przez siedm lub 
ósm godzin. Potym stworzysz mięso, wyjmiesz, tłustość od nie-
go oderżniesz, również i z sosu, w którym się mięso gotowało, 
zdejmiesz, na półmisek mięso wyłożywszy, sos na niego przez 
sitko wylejesz.

Źródło: Paul Tremo, 86 przepisów ułożonych i spisanych przez J.P. 
Tremona pierwszego kuchmistrza JKM Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, opr. J. Kowecki, Warszawa 1991, brak numeracji stron.



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Boeuf à la mode to potrawa, która w kuchni 
naszych przodków pojawiła się wraz z początkiem mody na 
wszystko co francuskie. „Modna wołowina” była serwowana od 
XVIII wieku. Jednak sposoby przyrządzania tej potrawy były 
różne. W najwcześniejszych z zaprezentowanych receptur za-
pisano polecenie, żeby wykorzystać krzyżówkę albo zrazową. 

Boeuf à la mode była jedną z ulubionych potraw ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Być może 
intelektualiści i artyści odwiedzający króla podczas obiadów 
czwartkowych mogli rozkoszować się smakiem owego specja-
łu? 

SKŁADNIKI: 

1 kg krzyżowej QMP

1 litr bulionu wołowego 

150 g szynki bez kości

150 g surowej słoniny 

3 marchewki 

2 pietruszki 

3 liście laurowe 

3 gałązki świeżego tymianku

1 gałązka świeżej bazylii

250 ml czerwonego 
półwytrawnego wina 

250 ml octu winnego 

sól

pieprz

1. Mięso myjemy i osuszamy. Wołowinę szpikujemy pokrojoną w pa-
ski słoniną i surową szynką. 
2. Wkładamy do garnka z gotującym się bulionem, dodajemy mar-
chew, pietruszkę, liść laurowy, tymianek, bazylię, wino, ocet, sól, 
pieprz i gotujemy minimum 3 godziny na bardzo małym ogniu 

w szczelnie zamkniętym garnku. Po tym czasie wyjmujemy mięso, 
przecedzamy powstały sos. Mięso kroimy w plastry i układamy na 
półmisku lub desce. Podajemy na ciepło ze zredukowanym i przece-
dzonym sosem z gotowania lub na zimno do pieczywa.

PRZYGOTOWANIE: 

21
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KRZYŻOWA WOŁOWA  
Z SOSEM SOJOWYM  

I ŚWIEŻYM SZPINAKIEM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

KRZYŻOWA WOŁOWA  
Z SOSEM SOJOWYM  

I ŚWIEŻYM SZPINAKIEM

SKŁADNIKI:

600 g krzyżowej oko QMP 

30 g cebulki konserwowej

50 g kiełków fasoli mung

50 g kukurydzy konserwowej 
w minikolbach 

40 g świeżego młodego 
szpinaku 

4 ząbki czosnku 

70 ml sosu sojowego 

70 ml oleju sezamowego 

pieprz

kumin

świeża bazylia 

papryczka chili do dekoracji

1. Mięso myjemy, usuwamy ścięgna i powięzi. Kroimy w cienkie słupki 
o wymiarach 5 cm x 1,5 cm i smażymy 3 minuty na bardzo mocno 
rozgrzanym oleju sezamowym w woku lub w głębokiej patelni (trzeba 
zachować przy tym ostrożność!).

2. Do mięsa wlewamy sos sojowy, dodajemy czosnek pokrojony 
w cienkie plastry, kukurydzę pokrojoną na pół, cebulkę w całości, 
kiełki fasoli mung, bazylię oraz umyty szpinak. Doprawiamy świeżo 
mielonym pieprzem i kuminem. Natychmiast podajemy na ogrzanym 
talerzu. Dekorujemy cienkimi plasterkami papryczki chilli. 

PRZYGOTOWANIE: 

1 2
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PIECZONA KRZYŻOWA 
Z KOPYTKAMI 

I SMAŻONĄ CUKINIĄ



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

800 g krzyżowej QMP

200 ml sosu pieczeniowego

400 g kopytek, najlepiej 
własnego wyrobu

1 mała cukinia

8 pomidorków koktajlowych 

3 gałązki świeżego tymianku

2 gałązki świeżego rozmarynu 

80 ml słodkiego sosu chilli

30 g masła 

50 ml oleju 

sól

pieprz kolorowy

1. Mięso myjemy i osuszamy. Doprawiamy solą, świeżo mielonym 
pieprzem i posiekanym rozmarynem. Rozgrzewamy olej na patelni 
i na bardzo mocnym ogniu obsmażamy mięso z każdej strony. Wkła-
damy je do rękawa foliowego i pieczemy w temperaturze 120 °C oko-
ło 2,5 godziny. 

2. Cukinie myjemy i kroimy w słupki o długości 5 cm i szerokości około 
1 cm. Pomidorki myjemy i przekrawamy na pół. Warzywa smażymy 
na maśle, doprawiamy solą, świeżo mielonym kolorowym pieprzem, 
słodkim sosem chilli oraz posiekanym tymiankiem.
3. Wcześniej ugotowane kopytka smażymy na złoty kolor. Mięso po-
dajemy z sosem, warzywami i smażonymi kopytkami. 

PRZYGOTOWANIE: 

1 2
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WOŁOWINA PIECZONA NA 
RÓŻOWO Z KONFITURĄ 

ŚLIWKOWĄ



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

800 g krzyżowej ogonek QMP

50 ml oleju 

1 gałązka tymianku

40 g masła

1 gałązka szałwii

50 ml sosu sojowego 

180 ml czerwonego wytrawnego 
wina 

60 g konfitury śliwkowej

2 marchewki żółte

2 marchewki fioletowe

cukier

pieprz kolorowy

sól

 

1. Mięso myjemy, oczyszczamy i marynujemy w oleju, świeżych zio-
łach i sosie sojowym przez 30 minut. 
2. Przygotowujemy sos. Wlewamy wino na patelnię, dodajemy konfi-
turę śliwkową. Ogrzewamy do zagęszczenia. 
3. Marchewki obieramy, myjemy i kroimy. Smażymy na maśle z do-
datkiem cukru i odrobiny soli. 

4. Mięso kładziemy na rozgrzanym grillu, grillujemy około 25 minut, 
co kilka minut obracamy. Mięso zdejmujemy z grilla i odstawiamy na 
kilka minut, żeby odpoczęło. Następnie kroimy w plastry. 
5. Pokrojone mięso podajemy z sosem i karmelizowanymi marchew-
kami.

PRZYGOTOWANIE: 

4

31
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TAFELSPITZ



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Nie jest to zwykła sztuka mięsa, choć bywa za 
taką uważana. Ta potrawa przeszła do legendy dzięki wład-
cy, dla którego specjalnie ją przyrządzano. Franciszek Józef, 
będąc wielbicielem tafelspitza, kazał sprowadzać woły z odle-
głych regionów Węgier, by ich mięso mogli wykorzystywać nad-
worni kucharze. Maria Ochorowicz-Monatowa w Uniwersalnej 
książce kucharskiej z 1910 roku napisała o tej potrawie tak: 
„Dobra sztuka mięsa jest najczęstszem daniem zarówno na 
najskromniejszych jako też i na najwykwintniejszych stołach. 
Jest ulubioną potrawą szczególniej wszystkich mężczyzn, któ-
rzy ją uważają za podstawę dobrego obiadu, a często bywa 
podawaną i na królewskich stołach. Cesarz austryacki Fran-

ciszek Józef musi mieć codziennie do obiadu kawałek sztuki 
mięsa z kwiatkiem, tak zwaną po niemiecku: Tafelspitz. Jest to 
krzyżówka z góry od ogona, która najlepiej się nadaje do goto-
wania, bo jest soczystą, kruchą, i ładnie daje się tranżerować 
w szerokie plastry”. 
Tę potrawę jedzą do dziś Austriacy, jest to klasyka klasyk tam-
tejszej kuchni. Składa się ona z trzech elementów: esencjo-
nalnego wywaru, mięsa – podawanego zazwyczaj z musem 
chrzanowo-jabłkowym, oraz sosu. Dodatki do tej potrawy to 
purée ze szpinaku oraz zapiekane ziemniaki. Podawanie tafe-
spitza w austriackiej restauracji lub podczas domowej uroczy-
stości jest prawdziwym spektaklem i kulinarnym rytuałem.

SKŁADNIKI: 

500 g krzyżowej okrywy 
(tafelspitz) QMP

2 l esencjonalnego bulionu 
wołowego lub rosołu 

2 kawałki szpiku (wymoczone 
w zaprawie octowej i wypłukane)

2 marchewki

100 g selera

½ pora

1 duża cebula

2 liście laurowe

5 ziarenek pieprzu

szczypiorek do dekoracji 

2 jabłka

2 łyżki chrzanu tartego

sól

1. Gotujemy wołowinę w bulionie wołowym z dodatkiem liścia lauro-
wego i pieprzu od 2 do 2,5 godziny na małym ogniu, tak by bulion tylko 
delikatnie się gotował. Wybieramy z bulionu pojawiającą się piankę.
2. Cebulę opalamy nad ogniem lub rumienimy na suchej patelni.
3. 30 minut przed końcem gotowania dodajemy warzywa i opaloną 
cebulę, a 7 minut przed końcem gotowania wkładamy 2 całe jabłka.
4. Niedużą część bulionu odlewamy do innego garnka, dodajemy 
szpik i dusimy 5 minut. Doprawiamy solą i pieprzem, przecedzamy.

5. Z ugotowanych jabłek wybieramy miąższ, dodajemy 2 łyżki chrza-
nu tartego, doprawiamy solą, rozgniatamy i mieszamy. 
6. Wyjmujemy ugotowane mięso z wywaru, kroimy w plastry. Na ta-
lerzu układamy plastry mięsa i pokrojone warzywa korzeniowe. Za-
lewamy niewielką ilością sosu z bulionu zagęszczonego szpikiem. 
Posypujemy drobno pokrojonym szczypiorkiem. Zjadamy z musem 
jabłkowo-chrzanowym.

PRZYGOTOWANIE:  

3 421
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SZTUKA MIĘSA 
PO ANGIELSKU

Źródło: Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały,  
Warszawa 1783, s. 43-44.



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: To danie kojarzy się niektórym z popularnymi 
gołąbkami. Można powiedzieć, że przepis przedstawia staro-
polskie gołąbki z angielską sztuką mięsa. Przepisy na dania 
„po angielsku”, zamieszczone w Kucharzu doskonałym, opi-
sują przygotowanie potraw gotowanych z dodatkiem warzyw. 

Właśnie tak Anglicy przyrządzali swoją ulubioną wołowinę. Po-
wyższy przepis wskazuje na pomysłowość kucharza. Chodzi 
tu głównie o dodatek, z jakim podaje się pieczeń – zawiniątka 
z liści kapusty z aromatycznym nadzieniem, które nabiera sma-
ku dzięki gotowaniu z mięsem wołowym.

SKŁADNIKI:

800 g łopatki wołowej QMP

500 g karkówki wołowej QMP

2 marchewki 

1 pasternak 

2 cebule

1 pęczek natki pietruszki

5 ząbków czosnku

3 goździki

2 liście laurowe

2 gałązki tymianku

2 gałązki bazylii

2 małe główki kapusty 

250 g świeżych podgrzybków

120 g karczochów z puszki

sól

pieprz

1. Łopatkę wołową myjemy i wkładamy do garnka z gorącą wodą. Do-
dajemy obrane warzywa korzeniowe, czosnek, liść laurowy, goździki, 
tymianek, bazylię, sól i pieprz. Gotujemy na wolnym ogniu. 
2. Parzymy główki kapusty. Karkówkę mielemy. Grzyby oczyszczamy 
i kroimy dosyć drobno. Zmielone mięso, grzyby i posiekane karczo-
chy doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy.

3. Kapustę osuszamy i dzielimy na liście. Przygotowujemy 3 liście, 
uchylamy każdy i wkładamy nadzienie mięsno-grzybowe. 
4. Formujemy małe gołąbki, związujemy sznurkiem. 
5. Wkładamy do gotującej się łopatki. Gdy będzie miękka, wyjmujemy 
ją na półmisek i obkładamy przekrojonymi gołąbkami. 

PRZYGOTOWANIE:  

3

5

2

4

1
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CHRUPIĄCA BUŁKA  
Z WOŁOWINĄ I SOSEM 

KOKTAJLOWYM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

 SKŁADNIKI:

450 g łopatki wołowej QMP

100 g łoju wołowego 

4 duże bułki 

½ główki sałaty 

120 g papryki czerwonej 
konserwowej 

350 g frytek

4 łyżki majonezu

4 łyżki ketchupu

30 ml wina czerwonego

100 ml bulionu wołowego

1 mała cebula czerwona

½ świeżego ogórka 

sól

pieprz

papryka ostra

 
 
 

1. Mięso i łój myjemy, mielemy w maszynce o grubych oczkach. Do-
dajemy zimny bulion, sól, świeżo mielony pieprz. Masę mięsną odsta-
wiamy do lodówki na 20 minut. 
2. Majonez mieszamy z ketchupem i czerwonym winem. Przyprawia-
my papryką ostrą.
3. Masę mięsną formujemy w krążki o średnicy 8 cm i grubości 2 cm. 

4. Uformowane kotlety smażymy na mocno rozgrzanym grillu elek-
trycznym lub natłuszczonej patelni grillowej około 2 minut z każdej 
strony.
5. Bułkę ogrzewamy i przekrawamy na pół. Smarujemy sosem koktaj-
lowym. Na sos kładziemy umytą i osuszoną porwaną sałatę karbowa-
ną, na sałatę – grillowane mięso, ogórek, pokrojoną w plastry cebulę 
czerwoną  i paprykę konserwową. Podajemy z frytkami. 

PRZYGOTOWANIE: 

3 4 5
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Źródło: Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały, Warszawa 1783, s. 39. 

KIEŁBASKI  
WOŁOWE  
Z ŁOPATKI



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Posypywanie chlebem, czyli panierowanie woło-
winy, współcześnie wydaje się zbędnym zabiegiem. Zgodziłby 
się z nami Stanisław Czerniecki. Twierdził on, że panierka uży-
wana do potraw wcale nie dodaje im smaku, wręcz przeciwnie. 

Moda na francuskie smaki zmieniła sposób postrzegania tego 
kulinarnego elementu. W Kucharzu doskonałym, który jest pro-
pozycją dań kuchni francuskiej, użycie bułki tartej, czyli tartego 
chleba, jest powszechne.

SKŁADNIKI:

600 g łopatki mięśnia nadgrzebieniowego QMP

200 g słoniny 

300 g gotowanego mięsa z rosołu 

50 ml smalcu

100 g bułki tartej

sól

pieprz

 

1. Łopatkę i słoninę myjemy i razem drobno siekamy. Doprawiamy 
solą i świeżo mielonym pieprzem. Gotowane mięso z rosołu również 
drobno siekamy. 
2. Posiekane surowe mięso układamy równą warstwą na natłuszczo-
nej folii spożywczej, formując prostokąt. Warstwa powinna mieć gru-

bość około centymetra. Na niej rozkładamy posiekane mięso gotowa-
ne. Zwijamy kiełbasę. 
3. Kiełbasę smarujemy roztopionym smalcem i obtaczamy w bułce 
tartej. Pieczemy około 40 minut w temperaturze 180 °C, smarując ją 
kilka razy roztopionym tłuszczem.

PRZYGOTOWANIE:  

321
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ŁOPATKA WOŁOWA 
W MLEKU KOKOSOWYM 

Z CURRY



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

750 g łopatki wołowej mięśnia 
nadgrzebieniowego QMP

100 ml mleka kokosowego 

100 ml śmietanki 30% 

60 g pieczarek 

1 cebula

1 marchewka

50 ml wódki limonkowej

120 g świeżej fasolki 
szparagowej zielonej 

1 łyżeczka pikantnej przyprawy 
lub pasty curry 

1 papryczka chilli

4 ząbki czosnku 

50 ml oleju 

500 ml bulionu wołowego

świeża bazylia (najlepiej tajska) 

sól

1. Mięso myjemy i osuszamy, pozbawiamy błon i ścięgien, kroimy 
w kostkę 3x3cm i przyprawiamy solą. 
2. Olej rozgrzewamy bardzo mocno na patelni i smażymy na nim mię-
so. Do podsmażonego mięsa wlewamy wódkę limonkową. Flambiru-
jemy z zachowaniem wszelkiej ostrożności. 
3. Dodajemy cebulę pokrojoną w piórka, wlewamy bulion wołowy i go-
tujemy około 1 godziny na wolnym ogniu pod przykryciem. 

4. Po tym czasie dodajemy mleko kokosowe, curry, śmietankę, po-
krojone na ćwiartki pieczarki, pokrojoną w grubą kostkę marchew. 
Gdy mięso będzie prawie miękkie, wrzucamy fasolkę szparago-
wą pokrojoną na 4-centymetrowe kawałki oraz drobno posieka-
ny czosnek. Doprawiamy solą. Zwiększamy ogień pod patelnią  
i odparowujemy płyn. 

PRZYGOTOWANIE: 

3

4

21

171



TERYNA WOŁOWA 
Z BEKONEM 

I ORZECHAMI



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI: 

500 g łopatki wołowej mięśnia 
podgrzebieniowego QMP

120 g tłuszczu wołowego 

90 g boczku 

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

½ namoczonej bułki 

100 ml bulionu wołowego 

1 jajko 

50 g masła 

25 g orzechów włoskich 

25 g orzechów pistacjowych 

majeranek 

gałka muszkatołowa

sól

pieprz

suszone papryczki chilli

olej do smażenia cebuli

 

1. Łopatkę i tłuszcz wołowy dwukrotnie mielemy. Cebulę kroimy 
w  kostkę, przesmażamy i mieszamy z masą mięsną. Dodajemy na-
moczoną i zmieloną bułkę oraz miękkie masło, wbijamy jajo. Dodaje-
my posiekane orzechy, drobno posiekany czosnek oraz zimny bulion 
wołowy. Masę przyprawiamy solą, gałką muszkatołową, pieprzem, 
majerankiem i suszonymi papryczkami chilli. Dokładnie mieszamy. 

2. Formę do teryny wyścieloną folią aluminiową wykładamy boczkiem 
tak, żeby wystawał. 
3. Na boczek kładziemy masę mięsną, wystające plasterki boczku za-
wijamy na mięso. 
4. Formę wstawiamy do naczynia wypełnionego do połowy wodą 
i pieczemy w temperaturze 180 °C przez godzinę. 

PRZYGOTOWANIE: 

3

4

2

4

1
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POTRAWA Z 
SUROPIECKAMI 
ŚPIKOWANEMI

Źródło: Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, 1682, s. 22. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Suropiecki to staropolskie zrazy wołowe. Ich 
XVII-wieczna forma różniła się od współczesnej. Były to zra-
zy nie zawijane, lecz jedynie szpikowane, na przykład słoniną. 
W barokowym przepisie nie mogło zabraknąć podbijających 
smak przypraw: pieprzu, imbiru oraz rozmarynu, jednego z ulu-
bionych ziół Czernieckiego. Podane na gorąco zraziki wołowe 

nabierały charakteru również dzięki ostatniemu etapowi przy-
gotowania. W celu uzyskania intrygującego połączenia Czer-
niecki zalecał zakwasić mięso przez dodanie soku z wyjątkowo 
kosztownych wtedy cytryn lub octu winnego oraz posypanie 
kwiatem muszkatołowym.

SKŁADNIKI:

800 g łopatki mięśnia trójgłowego QMP

140 g słoniny 

½ kapłona lub kurczaka zagrodowego

500 ml bulionu wołowego 

10 g kłącza imbiru 

2 gałązki świeżego rozmarynu

sól 

pieprz

gałka muszkatołowa 

1. Łopatkę myjemy. Słoninę kroimy w słupki wielkości palca. Łopatkę 
nakłuwamy nożem i szpikujemy słoniną. Połówkę kurczaka również 
szpikujemy. Doprawiamy solą i pieprzem. 

2. Naszpikowaną wołowinę wkładamy do garnka lub brytfanki z wrzą-
cym bulionem i gotujemy około 1,5 godziny. Po tym czasie do woło-
winy dokładamy drób. Doprawiamy solą, pieprzem, imbirem i rozma-
rynem. Gotujemy na wolnym ogniu do momentu, aż mięso zmięknie. 
Podajemy na półmisku lub w brytfance, w której się gotowało, wraz 
z wytworzonym sosem.

PRZYGOTOWANIE:  

21

175



ROSÓŁ Z MIĘSA 
WOŁOWEGO 

Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiej-
skich i miejskich, Toruń 1901, s. 13-14. 



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: Zupy nie były w barokowej kuchni oczywistym 
elementem. Cytowany tu już Stanisław Czerniecki uznawał 
zupy za francuską fanaberię. Jednak w swoim dziele na pierw-
szym miejscu opisał rosół. Bo rosół to nie zupa, to danie mię-
sne. To podstawa wszystkiego. Aromatyczny wywar gotowany 
na mięsie wołowym jest dla kucharza niezwykle cenny. Doce-
niał to także Czerniecki, doceniali inni autorzy, którzy poświę-
cali rosołowi dużo miejsca w imponujących nieraz zbiorach re-
ceptur kuchennych. Sztuką jest bowiem przyrządzić klarowny 

wywar. Istotną zaletą rosołu jest możliwość różnorodnego sto-
sowania go w kuchni, na przykład jako bazy sosów i zup. Poza 
tym ma on walory prozdrowotne – między innymi wspomaga 
leczenie przeziębienia. To wszystko doceniali nasi przodkowie, 
doceniamy i my. 
Kiedy na polskich stołach rozgościły się francuskie specjały, 
obrońcy tradycji alarmowali, że ze stołów zniknie rosół. Nie było 
się czego bać. Rosół jest ponadczasowy i żadne nowomodne 
zwyczaje tego nie zmienią!

SKŁADNIKI:

2 kg szpondra wołowego QMP 
lub/i goleni QMP z kością 

4 litry wody 

2 pietruszki 

2 marchewki

1 por 

1 seler

1 cebula

20 g suszonych borowików 

¼ włoskiej kapusty 

1 pęczek natki pietruszki 

gałka muszkatołowa 

sól

pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

1. Mięso myjemy, osuszamy i wkładamy do garnka z zimną wodą. 
Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i gotujemy na wolnym ogniu 
około godziny. Pamiętamy przy tym o zbieraniu szumowin. Wyjmuje-
my mięso z wywaru, opłukujemy, a wywar przecedzamy przez gęste 
sito. Cebulę opalamy nad ogniem. Mięso wkładamy do przecedzone-
go wywaru, dodajemy wszystkie warzywa obrane lub oczyszczone 

i umyte oraz grzyby. Gotujemy na bardzo wolnym ogniu do miękkości 
mięsa. Przecedzamy rosół, doprawiamy do smaku solą i pieprzem 
oraz gałką muszkatołową. Najlepiej podawać go z makaronami lub 
kluskami, posypany pietruszką. Mięso wykorzystujemy do przygoto-
wania kolejnego obiadu, na farsz do pierogów lub jako składnik pasz-
tetu.

PRZYGOTOWANIE:  

1
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SZPONDER LUB MOSTEK 
W KWAŚNO-SŁODKIEJ 

MARYNACIE

WOŁOWINA MARYNOWANA NA SŁODKO-KWAŚNO
Weź trzy kilogramy wołowiny z kością i ugotuj do miękkości. Kiedy wo-
łowina zacznie odchodzić od kości, wyjmij ją z bulionu. Ugotuj półtora 
kilograma śliwek węgierek i oddzielnie półtora kilograma rodzynek. Do 
wielkiego garnka włóż wołowinę oraz śliwki i  rodzynki. Gotuj jeszcze 
przez godzinę. Wlej pół litra octu i gotuj kolejne piętnaście minut. Mo-
żesz doprawić solą do smaku. Weź słój lub kamionkowy garnek i włóż do 
niego marynatę. Odstaw do chłodnego pomieszczenia na dwa lub trzy 
dni. Nadaje się do jedzenia zarówno na zimno, jak i na ciepło.
Źródło: Wojciech Marchlewski, Mennonici. Życie codzienne od kuchni, 
Warszawa 2014, s. 101.



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

Ciekawostka: To potrawa z kuchni mennonitów, protestantów, 
przedstawicieli radykalnego nurtu ruchu reformowanego. Na-
zwa pochodzi od przywódcy duchowego tej grupy religijnej  
– Menno Simmonsa. Żyli oni skromnie, choć dobrze gospoda-
rzyli na ziemiach, które zajmowali. Do Rzeczypospolitej przy-
byli w okresie wojen religijnych toczących się w Europie w XVI 

i XVII wieku. Osiedlali się na specyficznych obszarach, głów-
nie tych narażonych na powodzie. Zakładali sady owocowe, 
uprawiali ziemię, hodowali bydło i trzodę chlewną. Słynne były 
ich umiejętności serowarskie. W prostych przepisach kulinar-
nych widać wykorzystanie lokalnych produktów: śliwek i jabłek, 
z których znane były ich sady.

SKŁADNIKI: 

1,5 kg szpondra lub mostka QMP z kością 

0,7 kg śliwek świeżych lub mrożonych

0,7 kg rodzynek

250 ml octu 

1 pęczek włoszczyzny 

sól 

pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

 

1. Mięso myjemy i gotujemy z włoszczyzną, solą, pieprzem, liściem 
laurowym i zielem angielskim. Ugotowane mięso wyjmujemy z garn-
ka i oddzielamy od kości. 

2. Wywar przecedzamy i gotujemy w nim śliwki i rodzynki około 50 
minut. Po połowie czasu gotowania dodajemy ocet. 
3. Mięso wkładamy do dużego słoja albo do mniejszych naczyń i za-
lewamy marynatą owocową. Wstawiamy w chłodne miejsce na 3 dni. 

PRZYGOTOWANIE:  

1 2 3
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PIECZENIOWY 
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SKŁADNIKI:

900 g szpondra wołowego QMP

80 g smalcu 

2 cebule czerwone 

2 marchewki

2 pietruszki

½ bulwy kopru włoskiego

1 mały por

½ selera korzeniowego

2 dojrzałe pomidory 

5 ząbków czosnku

2 gałązki świeżego rozmarynu

2 gałązki świeżego tymianu 

2 gałązki świeżego oregano 

sól

świeżo mielony pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

  

1. Mięso myjemy i osuszamy. Doprawiamy solą i świeżo mielonym 
pieprzem. Rozgrzewamy smalec na patelni i obsmażamy mięso. 
2. Cebulę, marchewkę, seler, pietruszkę, pomidory i czosnek obiera-
my, kroimy na ćwiartki i przekładamy do brytfanny. 
3. Do warzyw dodajemy obsmażone mięso, pokrojony na kilka kawa-
łów por, koper włoski, świeże zioła, liść laurowy, ziele angielskie, sól 

i  świeżo mielony pieprz. Pieczemy 2 godziny w temperaturze 180 °C. 
4. Wszystko przekładamy do garnka. Podlewamy 2,5 litra wody i go-
tujemy 5 godzin na bardzo małym ogniu. Po tym czasie wyjmujemy 
mięso, a płyn przecedzamy. Ten aromatyczny sos przechowujemy w 
zamkniętym słoiku w lodówce i używamy go do potraw.

PRZYGOTOWANIE:

3
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SZTUKA MIĘSA 
W CHLEBIE 

SZTUKA MIĘSA W CHLEBIE (PROPORCYA NP. NA 15 OSÓB). 
Wziąć kawał krzyżówki lub części mostkowey funtów dziesięć, do którey dodawszy nieco włoszczyzny i korzeni, gotuje się 
mięko w białym bulionie. Skoro się tak uskuteczni, wyjmuje się mięso i kraje na cząstki, bulion zaś, w którym się to mięso 
gotowało, przecedza się (zebrawszy zeń tłustość) i dobrze się wygotowywa. Bierze się pół funta masła, rozpuściwszy go, włożyć 
drobno uszatkowanych por i smażą się na miękko; później dodaje się kwaterkę pszenney mąki i kwartę śmietany, wszystko 
to dobrze rozmieszawszy, wlewa się bulion od sztuka mięsa i gotuje się mieszając, dopóki sos nie będzie gęstawy. Na koniec 
dodać potrzeba osiem żółtków. Mieć należy przygotowaną bułkę chleba, zerznąwszy z niey nieco wierzchnią skórynkę, wybrać 
wewnątrz miękisz i wysmarować dobrze masłem część wewnętrzną. Obsypawszy serem tartym holenderskim, układa się sztuka 
mięsa przygotowana, przelewając sosem i przesypując serem. To się powtarza, póki cała bułka nie będzie napełniona. Przed 
wydaniem, stawia się do pieca na pół godziny.

Źródło: Jan Szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, Wilno 1833, s. 59-60.
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Ciekawostka: Jan Szyttler, autor książki, z której pochodzi 
poniższy przepis, był uczniem najsłynniejszego królewskie-
go kuchmistrza. Pobierał nauki od Paula Tremo, nadwornego 
kucharza Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z pewnością 
mistrz przekazał swojemu uczniowi wszystko, co wiedział, go-
tując dla władcy. Kuchnia Paula Tremo była umiejętnym połą-
czeniem tradycji z nowoczesnością, smaków polskich z francu-
skimi, delikatna w smaku, ale pożywna. 

W przypadku sztuki mięsa w chlebie należy zwrócić uwagę na 
kilka elementów. Autor zaleca, by w pewnym momencie zebrać 
z rosołu tłuszcz i redukować wywar. Taki zabieg jest zalecany 
bardzo często w Kucharzu doskonałym Wojciecha Wielądka. 
Bulion zaprawia się żółtkami, co również było znamienne dla 
nowoczesnej kuchni, podobnie jak używanie masła. Całość jest 
podana w chlebie – efektownie i praktycznie zarazem. Dlatego 
pomysł zyskał licznych naśladowców. 

SKŁADNIKI: 

1,5 kg mostka lub szpondra  
wołowego QMP

2 litry bulionu wołowego 

2 marchewki

2 pietruszki 

1 seler

1 por 

2 cebule

150 g masła

¼ szklanki mąki pszennej 

200 g śmietany 

2 żółtka 

4 małe chlebki

200 g sera holenderskiego

sól

pieprz

 

1. Mięso myjemy, wkładamy do garnka z gorącym bulionem, doda-
jemy umytą i obraną włoszczyznę. Gotujemy do miękkości. Miękkie 
mięso wyjmujemy, studzimy, kroimy na kawałki. Bulion przecedzamy. 
2. Przygotowujemy sos do farszu. Masło rozpuszczamy w rondlu, 
wkładamy poszatkowany drobno por i dusimy do miękkości. Mąkę 
łączymy ze śmietaną, rozprowadzamy ciepłym bulionem, mieszamy 
i wlewamy do rondla, w którym dusi się por. Sos ogrzewamy, dopóki 
nie zgęstnieje. Zdejmujemy sos z ognia, dodajemy żółtka, mieszamy. 
W razie potrzeby doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem.

3.  Z chlebków ścinamy wierzch i wydrążamy miąższ ze środka. 
4. Tak powstałą miseczkę z chleba smarujemy miękkim masłem i ob-
sypujemy serem. 
5. Układamy warstwami: mięso, sos porowy i ser do wyczerpania 
składników. Chlebki pieczemy około 30 minut w nagrzanym do tem-
peratury 170 °C piekarniku. Podajemy z ulubionym sosem (np. pie-
czeniowym s. 180). Potrawa jest doskonała zarówno na zimno, jak 
i na gorąco – na śniadanie, obiad lub kolację.

PRZYGOTOWANIE:  

32

5

1

4
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SKŁADNIKI:

500 g łaty wołowej QMP

½ selera naciowego 

½ bulwy kopru włoskiego

½ pora

1 pietruszka

3 gałązki świeżej kolendry 

1 marchewka

2,5 szklanki mąki 

1 żółtko

100 ml śmietanki 30%

50 ml kremu kokosowego 

20 ml czerwonego wytrawnego 
wina 

1 mała cebula czerwona

30 g masła 

szczypior

curry w proszku

zioła prowansalskie

papryka czerwona

przyprawa pięć smaków

sól

pieprz

2 liście limonki

2 gałązki świeżego tymianku

ziele angielskie

1. Mięso myjemy. Pietruszkę obieramy i również myjemy. Cebulę 
obieramy i kroimy w drobną kostkę. Pozostałe warzywa myjemy. Mię-
so wkładamy do gorącej wody, dodajemy warzywa (oprócz cebuli), 
sól, świeżo mielony pieprz, ziele angielskie, liście limonki. Gotujemy 
około 1,5 godziny. 
2. Wyjmujemy mięso z wywaru i kiedy ostygnie, mielemy je na ma-
szynce. 
3. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy żółtko, szczyptę soli i tyle 
wody, żeby dało się zagnieść gładkie i elastyczne ciasto. Odstawiamy 
ciasto na kilka minut. 

4. Pokrojoną cebulę przesmażamy na maśle, dodajemy wino i gotu-
jemy do odparowania płynu. Następnie dodajemy śmietankę i krem 
kokosowy. Doprawiamy curry, ziołami prowansalskimi, tymiankiem, 
papryką czerwoną, przyprawą pięć smaków, solą oraz świeżo mielo-
nym pieprzem. Sos ogrzewamy do momentu jego zagęszczenia. Gdy 
sos będzie gotowy, zestawiamy go z palnika. 
5. Ciasto cienko rozwałkowujemy, wykrawamy kółka.
6. Lepimy nadziane mięsem pierożki. Gotujemy je w osolonej wodzie. 
Gdy wypłyną, nakładamy na talerz. Polewamy gorącym sosem. 

PRZYGOTOWANIE: 

5 6
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ZUPA FRANCUSKA 
ZWANA JULIENNE

Źródło: Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich 
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1901, s. 23. 
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Ciekawostka: To klasyczna francuska zupa. Wyróżnia ją spo-
sób krojenia warzyw – w cieniutkie paski. Pierwszy raz ta na-
zwa tej pojawiła się we francuskiej książce kucharskiej François 
Massialota. W pierwotnych przepisach na potrawy à la julien-
ne nie wspomniano jednak o tym specyficznym sposobie. Być 
może nazwa była początkowo wyrazem wdzięczności dla muzy 
kulinarnego mistrza. Massialot był kucharzem Króla Słońce  
– Ludwika XIV.

Dzięki temu francuskiemu kuchmistrzowi królewskie dania 
mogli poznać zwykli zjadacze chleba. Jako autor książki ku-
charskiej Kucharz królewski i mieszczański upublicznił on kró-
lewskie receptury kulinarne. A zupa ta, lekka, aromatyczna 
i smaczna, zyskała wielką popularność nie tylko we francuskiej, 
ale i w polskiej kuchni. Świadczą o tym przepisy w najbardziej 
popularnych polskich książkach kucharskich XIX wieku.

SKŁADNIKI:

500 g goleni QMP  
lub szpondra wołowego QMP

2 marchewki

2 kalarepy

½ selera

50 g masła

20 g szczawiu

50 g szparagów

80 g zielonego groszku 

4 kromki chleba żytniego 
(pytlowego)

sól 

pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

1. Mięso myjemy, wkładamy do zimnej wody, dodajemy sól, pieprz, 
liść laurowy, ziele angielskie. Gotujemy na wolnym ogniu do mięk-
kości. 
2. Warzywa korzeniowe obieramy i myjemy, kroimy w zapałkę. Szpa-
ragi, groszek i szczaw myjemy. Szparagi kroimy w kostkę, szczaw 
siekamy.

3. Warzywa przesmażamy na maśle. Gotujemy w przecedzonym  
bulionie 15 min. Jeśli trzeba, doprawiamy solą i pieprzem. 
4. Chleb pytlowy kroimy w kostkę 1x1 cm, podsmażamy na grzanki. 
Zupę nalewamy do miseczek i posypujemy grzankami. 

3 421

PRZYGOTOWANIE: 
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PIECZONA GOLEŃ 
WOŁOWA Z SOSEM 

TYMIANKOWYM



WIELKA KSIĘGA WOŁOWINY

SKŁADNIKI:

700 g goleni wołowej QMP 
bez kości

2 marchewki 

4 ząbki czosnku

¼ bulwy kopru włoskiego

30 g mąki ziemniaczanej

1 mała papryczka chilli

2 goździki

liść laurowy

ziele angielskie 

świeży tymianek 

sól morska

świeżo mielony pieprz

rękaw foliowy do pieczenia

 

1. Mięso myjemy, osuszamy, doprawiamy solą, pieprzem i zgnie-
cionymi goździkami. Marchew obieramy, myjemy, kroimy w grube 
plastry. Papryczkę chilli kroimy w krążki. Doprawione mięso wkła-
damy do rękawa foliowego z marchewką, czosnkiem, koprem wło-
skim i chilli oraz zielem angielskim, tymiankiem i liściem laurowym. 

Pieczemy w temperaturze 120 °C trzy godziny. Po tym czasie wyjmu-
jemy i kroimy w plastry.
2.  Powstały podczas pieczenia sos przecedzamy przez sitko do ron-
delka. Ogrzewamy i zagęszczamy zawiesiną mąki ziemniaczanej 
z wodą. Podajemy z upieczonymi wraz z mięsem warzywami i sosem.

PRZYGOTOWANIE: 

1
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SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK DO ARTYKUŁU „SKŁAD CHEMICZNY I WARTOŚĆ ODŻYWCZA MIĘSA WOŁOWEGO” (STRONA 15)

AMINOKWASY EGZOGENNE – inaczej zwane niezbędnymi, to aminokwasy, których organizm sam nie potrafi wytwarzać, a które są niezbędne 
do jego prawidłowego funkcjonowania. Należą do nich izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan oraz walina [41].

BIAŁKO PEŁNOWARTOŚCIOWE – białko, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w ilości i proporcjach zapewniających ich 
maksymalne wykorzystanie do budowy białek własnych organizmu w okresie wzrostu i utrzymania prawidłowego funkcjonowania (bilans azotowy) 
u osób dorosłych [42].

BIODOSTĘPNOŚĆ – ilość danego składnika odżywczego, który może zostać uwolniony z produktów spożywczych, wchłonięty z przewodu 
pokarmowego i wykorzystany przez organizm [43].

KARNOZYNA – endogenny dipeptyd zbudowany z b-alaniny i histydyny (N-b-alanyl-L-histydyna). W mięśniach szkieletowych kręgowców jest 
głównym niebiałkowym związkiem, który zawiera azot. Wykazuje działanie przeciwutleniające, szczególnie ważne w zapobieganiu nowotworom, 
chorobie Alzhaimera i Parkinsona [44].

KOENZYM Q10 – zwany ubichinonem (2,3-dimetoksy-5-metylo-6-dekaprenyl-1, 4-benzochinonu), bierze udział w transporcie elektronów 
w mitochondriach (łańcuch oddechowy) oraz w przenoszeniu energii do komórek. Wykazuje działanie przeciwutleniające, wspomaga 
odporność [45, 46]. 

KREATYNA – (kwas β-metyloguanidynooctowy) powstaje w wątrobie, nerkach i trzustce na skutek syntezy argininy, metioniny i glicyny. Ma wpływ 
na pracę mięśni oraz ogranicza zmęczenie [47].

SKŁADNIK ODŻYWCZY – „związek chemiczny, który po strawieniu i wchłonięciu zostanie wykorzystany przez organizm jako źródło energii, 
materiał budulcowy lub czynnik regulujący procesy życiowe” [48].

TAURYNA – endogenny aminokwas siarkowy, który powstaje wątrobie w pośrednich etapach metabolizmu metioniny i cysteiny. Związek 
ten występuje w większości tkanek ssaków [49]. Tauryna m.in. wpływa korzystnie na wzrok [50] oraz obniża ryzyko chorób serca, działa 
przeciwmiażdżycowo, wpływa na efektywność pracy mięśni [49]

TŁUSZCZ ŚRÓDMIĘŚNIOWY – tłuszcz widoczny na przekroju mięśnia, znajdujący się między włóknami mięśniowymi [12].

WARTOŚĆ BIOLOGICZNA BIAŁKA – to część przyswojonego azotu (białka), która zostaje zatrzymana w organizmie w celu zachowania 
prawidłowego bilansu azotowego lub pokrycia zapotrzebowania na białko w okresie wzrostu [51].

WARTOŚĆ ODŻYWCZA – są to produkty żywnościowe i złożone z nich racje pokarmowe, które pokrywają zapotrzebowanie organizmu 
wynikające z metabolizmu. Wartość odżywcza uzależniona jest od zawartości, zbilansowania i biodostępności składników odżywczych w danym 
produkcie spożywczym [47].

ZALECANE SPOŻYCIE (ang. Recommended Dietary Allowances, RDA) – zapotrzebowanie na dany składnik konieczne do normalnego 
funkcjonowania organizmu m.in. po to, aby zapobiegać powstaniu deficytu tego składnika[52].

SŁOWNICZEK DO ARTYKUŁU „WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE MIĘSA WOŁOWEGO” (STRONA 103)

AKTYNA – kurczliwe białko budujące filamenty cienkie miofibryli oraz mikrofilamenty. Wraz z miozyną tworzy aktomiozynę [31]. 

BIAŁKA MIOFIBRYLI – najliczniejsza grupa białek. Ich udział w ogólnej ilości białek w mięśniach wynosi 50-55%. Wśród białek miofibryli 
można wyróżnić trzy grupy: białka kurczliwe, białka regulujące skurcz i białka cytoszkieletowe. Spośród białek miofibryli najczęściej wymienia się: 
miozynę, aktynę, kompleks troponiny, tropomiozynę, titinę, nebulinę i desminę [32]. 

BIAŁKA TKANKI ŁĄCZNEJ – w mięśniach szkieletowych tkanka łączna występuje w postaci grubej warstwy zwanej omięsną zewnętrzną 
(epimysium, perimysium externum). Poszczególne wiązki włókien wewnątrz mięśnia otoczone są cieńszą warstwą omięsnej wewnętrznej 
(perimysium internum). Pojedyncze włókno mięśniowe jest z zewnątrz otoczone jeszcze cieńszą błoną tkanki łącznej, zwaną śródmięsną lub 
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omięsną własną (endomysium). Spośród białek łącznotkankowych do najważniejszych w mięśniu należą kolagen, elastyna oraz lipoproteiny 
membran komórkowych. Wszystkie one mają budowę włóknistą. Spośród nich w większości tkanek przeważa ilościowo kolagen, który buduje 
włókna kolagenowe [33].

DENATURACJA – jest zmianą struktury białek polegającą na utracie przez nie wielu cech fizykochemicznych, przede wszystkim dotychczasowej 
postaci i wielkości cząstek, ich rozpuszczalności oraz aktywności jonowej. Denaturację białek mięśniowych powoduje poubojowe zakwaszenie 
tkanki, wyrażające się spadkiem pH [34]. 

ELEKTROSTYMULACJA – stosuje się ją w celu przyspieszenia procesu glikolizy i ograniczenia zjawiska skurczu chłodniczego. Polega ona na 
działaniu prądem elektrycznym na tkankę mięśniową. Prąd imituje impulsy nerwowe powodujące skurcz mięśni, co przyczynia się do przyspieszenia 
tempa przebiegu przemian poubojowych [35, 36]. 

GLIKOLIZA – wieloetapowy beztlenowy proces enzymatycznej przemiany glukozy w kwas mlekowy [37]. 

KOAGULACJA – zlepianie się cząstek w większe zespoły, co powoduje powstawanie zwartego koagulatu lub przejście zolu w żel [38]. 

KONDYCJONOWANIE – jest to przetrzymywanie półtusz po uboju w podwyższonej temperaturze. Najlepsze efekty uzyskuje się, przeprowadzając 
ten zabieg w temperaturze około 15 oC. Stosowanie temperatur poniżej 10 oC i powyżej 20 oC może się przyczynić do pogorszenia kruchości mięsa 
na skutek powstawania odpowiednio skurczu chłodniczego oraz skurczu termicznego [39]. 

MIOFIBRYLE – stanowią 80% objętości włókna mięśniowego. Są to najbardziej charakterystyczne składniki komórki mięśniowej, niezbędne do 
wykonywania czynności ruchowych. Każda miofibryla zbudowana jest z takich struktur, jak grube i cienkie filamenty, M-linia, Z-linia i B-linia [40]. 

MIOZYNA – białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych, zwłaszcza w mięśniach. Bierze udział w konstrukcji sarkomeru [41]. 

OBRÓBKA CIEPLNA – w trakcie obróbki cieplnej zachodzi wiele procesów fizykochemicznych, które przyczyniają się do zmian podstawowych 
składników mięsa oraz zmian w teksturze. Często podczas ogrzewania mięsa zachodzi denaturacja cieplna białek, prowadząca do zmian 
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elastyczność, jego powierzchnia staje się matowa, zanika zdolność do rozkurczu. Stan ten określany jest jako stężenie poubojowe [44]. 
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