
Smak jakości i tradycji 
prosto z Europy



Mamy przyjemność zaprosić Państwa
do wędrówki po kranie smaku, jakości 
i tradycji wytwarzania europejskiego 

mięsa wieprzowego, wołowego 
i jego przetworów

Kilka słów wstępu

Zapraszają:

Unia Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

oraz Polskie Zrzeszenia Producentów 
Bydła Mięsnego (PZPBM)

Światowy wzrost gospodarczy prowadzi do 
zwiększenia poziomu zamożności ludności, 
wyższego popytu na żywność, a także zmian we 
wzorcach konsumpcji, w których zaczyna domi-
nować spożycie mięsa i jego przetworów. Coraz 
większa świadomość konsumentów  i rozwój 
licznych trendów prozdrowotnych sprawiają, 
że przy wyborze wołowiny, wieprzowiny czy 
produktów wytworzonych na ich bazie coraz 
częściej decydujące znaczenie ma ich jakość 
i bezpieczeństwo. W ostatnich kilkudziesięciu 
latach produkcja mięsa systematycznie wzrasta 
i obecnie wynosi ponad 300 mln ton rocznie, 
z czego ok. 36% stanowi mięso wieprzowe, 
a 21% mięso wołowe1. Eksperci Banku Świato-
wego przewidują ponadto, że znaczny wzrost 
populacji ludności na świecie oraz utrzymujący 
się globalny wzrost gospodarczy sprawią, że 
tendencja wzrostowa w światowej produkcji 
mięsa nadal będzie się utrzymywać. 

Aktualny trend na światowym rynku mięsa jest 
bardzo korzystny dla Unii Europejskiej (UE), 
która ma duży potencjał produkcyjny i ekspor-
towy. Obecnie UE  jest drugim co do wielkości 
światowym producentem i eksporterem wie-
przowiny oraz czołowym producentem i eks-

1M.Kwasek, Tendencje w spożyciu mięsa na świecie, Rocz-
niki Ekomomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy, 2013 r, nr 6, str. 265-284.

porterem wołowiny. Unijni producenci, którzy 
szczycą się wielowiekową tradycją wytwarzania 
mięsa, przez lata wypracowali wiele rozwiązań, 
które gwarantują wysoką, powtarzalną jakość 
i bezpieczeństwo oferowanych produktów. 
Obowiązujące obecnie w UE systemy i normy 
wypływają wprost z tego dziedzictwa, a u ich 
podstaw leży ścisły nadzór i skrupulatna kontro-
la na każdym etapie łańcucha produkcyjnego.

Unia Producentów i Pracodawców Przemy-
słu Mięsnego (UPEMI) oraz Polskie Zrzesze-
nie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) 
realizują wspólnie kampanię informacyjno 
– promocyjną „Smak jakości i tradycji prosto 
z Europy”. Działania w programie prowadzone 
są na rynkach krajów trzecich, tj. Kazachstan, 
Singapur, Tajwan, Nowa Zelandia, Republika 
Południowej Afryki. Głównym celem programu 
jest zwiększenie eksportu europejskiego mięsa 
wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów 
na rynki dedykowane oraz pogłębianie wiedzy 
na temat m.in. bogatej tradycji europejskiego 
mięsa, wysokich standardów produkcji a także 
restrykcyjnych norm unijnych w obszarze 
bezpieczeństwa wytwarzania.
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Nowoczesne spojrzenie krajów Wspólnoty 
na produkcję mięsa wieprzowego, woło-
wego i jego przetworów uwzględnia każdy 
aspekt jego jakości. Bezpieczeństwo zdro-
wotne mięsa, jego wartość odżywcza, wła-
ściwości technologiczne, a także pożądane 
cechy sensoryczne kształtowane są między 
innymi przez bogate doświadczenie w pro-

dukcji, regulacje prawne, a także wysoką 
świadomość wszystkich uczestników łań-
cucha żywnościowego. Wielowymiarowe 
postrzeganie tych aspektów przez unijnych 
producentów daje gwarancję, że produkty 
przez nich wytwarzane charakteryzują się 
wysoką jakością.

• Good Laboratory Practice (GLP) - system 
zapewnia jakość żywności poprzez badania 
i monitorowanie jej składu;

• Good Agricultural Practices (GAP) - obejmuje 
działania prowadzone na etapie hodowli krów 
i trzody chlewnej;

• Hazard Critical Control Points (HACCP) - idea 
systemu sprowadza się do wykrywania i eli-
minowania zagrożeń w czasie i w miejscu ich 
powstawania;

• International Organization for Standarization 
(ISO) –- daje pewność co do pełnej standary-
zacji produktu;

• Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
- zapobiega ryzyku wystąpienia zagrożeń bez-
pieczeństwa żywności.

Zagwarantowanie wysokiej i powtarzalnej jako-
ści mięsa wieprzowego, wołowego i jego prze-
tworów jest w UE działaniem priorytetowym 
i dlatego powstało wiele systemów  specjalne 
zaprojektowanych dla branży mięsnej. Dzięki 
nim mięso wytwarzane jest w sposób, który 
zapewnia mu naturalną miękkość, kruchość 
i soczystość. 

Od pola do stołu 
- kontrola każdego etapu produkcji 

mięsa wysokiej jakości

W krajach Wspólnoty duży nacisk kładzie się na 
pełną identyfikowalność mięsa wieprzowego, 
wołowego oraz jego przetworów. Oznacza to, 
że każdy etap produkcji mięsa, musi być w pełni 
transparentny. Zwierzęta rzeźnie znakowane są 
w momencie urodzenia, a ich stan zdrowia mo-
nitorowany jest aż do momentu uboju. Jednym 
z podstawowych wymagań Wspólnoty jest 
możliwość zdefiniowania nie tylko pochodzenia 
mięsa, ale także jego kolejnych przetwórców. 
Każdy unijny producent ma obowiązek wyka-
zywania swoich dostawców i informowania, dla 
jakich podmiotów sam był dostawcą. Stosowana 
w Unii Europejskiej praktyka Od Pola do Stołu  
stwarza zatem możliwość prześledzenia całej 
historii produktu, daje gwarancję znajomości 
źródła pochodzenia i składu paszy stosowanej 
do karmienia zwierząt oraz zapewnia ścisły 
nadzór służb weterynaryjnych i sanitarnych nad 
produkcją mięsa. Jest ona ważnym elementem 
w procesie kształtowania jakości europejskiej, 
wieprzowiny, wołowiny oraz produktów po-
wstałych na ich bazie.

Dobre praktyki produkcyjne 
i nie tylko

Bezpieczeństwo produkowanej żywności jest 
jednym z najważniejszych celów polityki rolnej 
Unii Europejskiej. Unijni producenci mięsa wie-
przowego, wołowego i ich przetworów wdrożyli 
wiele rozwiązań, których podstawą jest syste-
mowe zintegrowanie zarządzania jakością i bez-
pieczeństwem żywności oraz nadzór i kontrola 
całego łańcucha produkcyjnego mięsa i jego 
przetworów.

Do  systemów gwarantujących bezpieczeństwo 
produkcji żywności na terenie krajów Unii Euro-
pejskiej należą:

• Good Manufacture Practice (GMP) oraz Good 
Hygienic Practice (GHP) - obejmują standar-
dy produkcji żywności, takie jak: lokalizacja 
i otoczenie zakładu, budynki i pomieszczenia 
oraz ich układ funkcjonalny, surowce i mate-
riały, maszyny i urządzenia, przechowywanie 
i transport, higiena personelu; 
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Produkcja mięsa wieprzowego 
wysokiej jakości uwzględnia 

między innymi:

• dobór ras świń do krzyżowania to-
warowego dobrze dostosowanych do 
lokalnych warunków środowiskowych 
i  wolnych od genu RYR1T, odpowie-
dzialnego za występowanie wad jakości 
mięsa; 

• warunki chowu - zapewnienie odpo-
wiedniej powierzchni, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza, 
wentylacji oraz oświetlenia;

• żywienie - dostosowane do danego 
etapu wzrostu świń tak, aby zapewnić 
ich optymalny rozwój. Zabronione jest 
dodawanie do paszy antybiotyków, 
hormonów oraz stymulatorów wzrostu;

• transport - konstrukcja korytarzy 
i ramp, która zapobiega zranieniu lub 
stłuczeniu zwierząt. Stosowanie spe-
cjalistycznych pojazdów przystosowa-
nych do transportu zwierząt;

• redukcja stresu przedubojowego - po-
zwala zdecydowanie obniżyć ryzyko 
wystąpienia wad technologicznych 
mięsa;

• ocenę jakości tusz - ocena zawartości 
mięsa w tuszy według systemu klasy-
fikacji (S)EUROP oraz ocena prawidło-
wości przebiegu zmian poubojowych. 

Produkcja mięsa wołowego 
wysokiej jakości uwzględnia 

między innymi:

• hodowlę – wyspecjalizowanie hodowli 
pod kątem ras mięsnych gwarantu-
jących zarówno odpowiednie umię-
śnienie i przyrost masy zwierzęcia, 
jak i cechy jakościowe właściwe dla 
kulinarnej wołowiny, tj. kruchość, so-
czystość;

• warunki chowu - dzięki szerokiej do-
stępności łąk i pastwisk na terenie Unii 
Europejskiej możliwa jest naturalna 
hodowla bydła, pozwalająca uzyskać 
wysokojakościowe miwęso. Przekłada 
się to bezpośrednio na jakość produktu 
wyrażoną głównie poprzez odpowied-
nią barwę, smak, kruchość i soczystość;

• zoptymalizowane żywienie dostoso-
wane do potrzeb bydła;

• dojrzewanie - umożliwienie zajścia 
procesów biochemicznych w struktu-
rach mięsa pozwalające na uzyskanie 
jego pożądanej kruchości i smakowito-
ści poprzez  przeprowadzenie procesu 
dojrzewania w niskiej temperaturze.

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej, 
w ramach polityki jakości i promocji produktów 
żywnościowych, jest kultywowanie lokalnych 
tradycji i obyczajów. W krajach Wspólnoty 
obowiązują specjalne przepisy mające na celu 
promocję żywności wytwarzanej w klasyczny 
sposób, tradycyjnymi metodami oraz z zasto-
sowaniem lokalnych surowców. Dla zagwa-
rantowania jakości i niezmiennego charakteru 
wyjątkowych produktów, wprowadzono nazwy 
i znaki podlegające ochronie. 

Unijne zakłady mięsne umiejętnie łączą tradycję 
z nowoczesnymi, zaawansowanymi technologia-
mi. Dzięki temu możemy cieszyć się unikalnymi 
przetworami mięsa wieprzowego i wołowego, 
których oryginalne receptury pochodzą nawet 
z XVI wieku. Produkcja oparta na sprawdzonych 
recepturach, często przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie, sprawia, że europejskie specjały 
wędliniarskie, takie jak kiełbasy, szynki czy ka-
banosy charakteryzują się naturalnym smakiem 
i aromatem, uzyskanymi dzięki wykorzystaniu 
mięsa wysokiej jakości i naturalnych przypraw.
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Różnorodność kulturowa oraz bogata tradycja 
przetwórstwa produktów mięsnych sprawiły, że 
w państwach UE produkuje się ponad 10 tysięcy 
różnych rodzajów przetworów mięsnych, które 
chętnie spożywane są przez Europejczyków.

Szynka to popularna europejska wędlina znana 
szeroko na rynkach światowych. Tradycja jej 
produkcji sięga kliku wieków i zaczęła się od 
produkcji wędlin fermentujących o przedłużo-
nej trwałości. Dzięki wypracowanym wówczas 
metodom dziś szczególnie znane są europej-
skie surowe szynki fermentujące, jak na przy-
kład suszona na powietrzu szynka parmeńska. 
Obecnie bardzo chętnie wybieranym mięsem 
do produkcji szynki jest wieprzowina, która pe-
klowana w solance z odpowiednimi przyprawa-
mi może być pasteryzowana, czyli wyparzana 
w temperaturze ok. 80 ºC i dodatkowo jeszcze 
wędzona. Inną tradycyjną metodą jest piecze-
nie szynki. Polega ono na parzeniu w wodzie 

owiniętej w folię sztuki mięsa uprzednio na-
tartego przyprawami, tak aby szynka przyjęła 
smak przypraw. Następnie produkt jest opieka-
ny, co daje mu charakterystyczny kolor skórki. 
Dzięki różnym tradycyjnym metodom produkcji 
szynek w krajach Unii Europejskiej  konsumenci 
mają dostęp do niezliczonych rodzajów tych 
produktów.

Wypracowane w Europie techniki obróbki mięsa, 
metody fermentacji i suszenia są popularne na 
całym świecie. Warto podkreślić jednak, że nie 
tylko sama metoda obróbki, ale także surowce 
takie jak europejska wołowina i wieprzowina 
czynią wędliny produkowane w Unii Europejskiej 
wyjątkowymi. Pieczony schab, parzony boczek, 
wędzonki, balerony, kabanosy, pasztety,  polęd-
wice to wyjątkowe przysmaki tworzone z wy-
sokiej jakości mięsa wołowego i wieprzowego, 
które swoim składem surowcowym i smakiem 
zachwyciły nie jednego smakosza.

Zasmakuj bogactwa 
europejskich przetworów 

mięsnych
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• Niskie ryzyko wystąpienia wad technolo-
gicznych, wynikające z doboru ras zwierząt 
i selekcji mięsa. 

• Kontrola pozostałości pestycydów i do-
datków paszowych stosowanych przez rol-
ników. UE ocenia ryzyko związane z zanie-
czyszczeniem środowiska w miejscu chowu 
zwierząt i kontroluje zdrowie oraz dobrostan 
zwierząt podczas hodowli, transportu i uboju.

• Brak jakichkolwiek antybiotyków i hor-
monów wzrostu w mięsie. Ze względu na 
bardzo restrykcyjne przepisy UE w tej dzie-
dzinie, w krajach Wspólnoty zabronione jest 
dodawanie do paszy antybiotyków, hormo-
nów oraz stymulatorów wzrostu. W miej-
sce antybiotyków paszowych zastosowano 
preparaty probiotyczne zawierające bakterie 
kwasu mlekowego oraz zioła. Preparaty te 
stabilizują florę bakteryjną przewodu pokar-
mowego zwierząt rzeźnych, eliminując bak-
terie chorobotwórcze z rodzaju Clostridium 
Sp. i Escherichia Coli.

• Jednolita barwa mięsa oraz pożądane wła-
ściwości sensoryczne mięsa (smak, kru-
chość, soczystość) uzyskane podczas proce-
su technologicznego.

• Wysoka jakość i niska wydajność mięsa 
- łączy się to z wysoką zawartością mięsa 
w wędlinach premium.

• Tradycyjne metody produkcji europejskich 
wędlin gwarantujące ich niepowtarzalny 
smak i aromat oraz różnorodność tych pro-
duktów.

Europejskie mięso wieprzowe, wołowe i przetwory wytworzone na bazie tych mięs wyróżniają 
następujące cechy jakościowe: 
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„Smak jakości i tradycji 
prosto z Europy” w pięciu krajach

Systematyczny wzrost globalnej produkcji 
mięsa wołowego i wieprzowego oraz średnio- 
i długoterminowe prognozy Banku Światowego 
przewidujące sukcesywne zwiększanie zapo-
trzebowania na mięso i jego przetwory stanowią 
obiecującą perspektywę dla eksportu Unii Eu-
ropejskiej. UE chcąc wykorzystać te pozytywne 
trendy realizuje szereg długoterminowych dzia-
łań informacyjno-promocyjnych, których celem 
jest zwiększenie eksportu europejskiego mięsa 
i świadomości konsumenckiej o jego walorach.

Jednym z takich działań jest kampania infor-
macyjno-promocyjna „Smak jakości i tradycji 
prosto z Europy” realizowana wspólnie przez 
Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego (UPEMI) oraz Polskie Zrzeszenie Pro-
ducentów Bydła Mięsnego (PZPBM).

Działania podejmowane w tym programie do-
tyczą schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wie-
przowiny oraz ich przetworów pochodzących 
z Unii Europejskiej. Od 21 lipca 2015r. przez 
kolejne 2 lata kampania będzie obecna na pięciu 
strategicznych dla UE rynkach:, tj. w Kazach-
stanie, Nowej Zelandii, Republice Południowej 
Afryki, Singapurze oraz na Tajwanie.

Główne założenia kampanii „Smak jakości 
i tradycji prosto z Europy” obejmują:

• przekazanie informacji o cechach jako-
ściowych oraz walorach smakowych eu-
ropejskiej wieprzowiny, wołowiny i jej 
przetworów, wynikających ze szczególnych 
wymagań produkcyjnych określonych za-
równo na poziomie przepisów prawa unij-
nego, jak i unikalnych systemów zarządzania 
jakością żywności działających w sektorze 
spożywczym UE;

• zwrócenie uwagi na wysokie standardy pro-
dukcji mięsa wieprzowego, wołowego i jego 
przetworów oraz na restrykcyjne normy 
prawa żywnościowego gwarantujące bez-
pieczeństwo mięsa i jego przetworów;

• podkreślenie europejskiej historii, tradycji 
i doświadczenia w produkcji i przetwórstwie 
mięsa wieprzowego i wołowego;

Odbiorcami kampanii są profesjonaliści – obecni 
i potencjalni importerzy, reprezentanci organiza-
cji branżowych związanych z importem żywno-
ści, przedstawicie branży HoReCa oraz dzienni-
karze i liderzy opinii – przedstawiciele mediów 
oraz instytucji związanych z branżą mięsną.

Kampania „Smak jakości i tradycji prosto 
z Europy” zakłada dotarcie do jak największej 
liczby odbiorców poprzez aktywną obecność 
w mediach krajów dedykowanych np. w lokalnej 
prasie i telewizji. Regularnie publikowane będą 
także materiały dotyczące wydarzeń realizowa-
nych podczas kampanii oraz informacje o walo-
rach, tradycji i sposobach produkcji europejskiego 
mięsa wołowego, wieprzowego i ich przetworów. 

Ważnym nośnikiem przekazywanych in-
formacji jest strona internetowa kampanii, 
www.meatfromeurope.eu. Można na niej zna-
leźć interesujące nowinki o europejskiej wo-
łowinie, wieprzowinie i ich przetworach, film 
prezentujący europejską branżę mięsną oraz 
cenne informacje dla importerów z krajów de-
dykowanych kampanii.

Zachęcamy do odkrywania 
„Smaku jakości i tradycji prosto z Europy”

Zapraszamy na stronę internetową kampanii: 
www.meatfromeurope.eu

10



www.meatfromeurope.eu


