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Tendencje zmian w spo yciu mi sa wo owego w Polsce w latach 
2000-2009 

Trends of changes in beef consumption in Poland in 2000-2009  

Synopsis. Konsumpcja mi sa wo owego w Polsce w 2009 roku waha si  na poziomie oko o 3,8 kg. 

Coraz mniejsze zainteresowanie konsumpcj  mi sa tego rodzaju wynika zarówno z jego niskiej 

jako ci oferowanej w handlu detalicznym, jak równie  z wy szych cen w stosunku do cen pozosta ych 

produktów mi snych, pochodz cych z drobiu czy wieprzowiny. Istotnym czynnikiem warunkuj cym 

poziom spo ycia mi sa wo owego s  równie  przyzwyczajenia, atwo  przygotowania, dost pno , a 

tak e wiadomo  konsumentów o bardziej pozytywnym wp ywie na ich zdrowie tzw. mi sa bia ego. 

Polska ma du e potencjalne warunki, aby by  w Unii Europejskiej licz cym si  producentem mi sa 

wo owego. Konieczna jest jednak poprawa jego jako ci, która mo e przyczyni  si  do zwi kszenia 

zainteresowania konsumentów mi sem tego rodzaju. 

S owa kluczowe: mi so, wo owina, spo ycie mi sa. 

Abstract. Consumption of beef in Poland in 2009 ranges at around  3,8 kg/year. Less and less interest 

in this kind of meat consumption stems both from its low quality offered in the retail trade, as well as 

its higher prices when compared to the prices of other poultry or pork meat products. An important 

factor determining the level of beef consumption are also food habits, ease of preparation, its 

availability, as well as the consumer awareness of a more positive impact the white meat has on their 

health. Poland has great potential for becoming an important producer of beef in the European Union. 

However, it is necessary to improve its quality, which may contribute to an increased consumer 

interest in this kind of meat. 

Key words: meat, beef, meat consumption. 

Wst p 

Mi so jest przyk adem produktu ywno ciowego odgrywaj cego istotn  rol  w 

ywieniu cz owieka, g ównie ze wzgl du na zawarto  w nim atwostrawnych i cennych 

sk adników od ywczych. Wo owina to aktualnie jedyny deficytowy produkt ywno ciowy 

na rynku Unii Europejskiej. Unijni konsumenci coraz ch tniej kupuj  wo owin  i wol  przy 

tym polsk , bowiem posiada ona coraz wi ksze uznanie jako mi so zdrowe. Polacy od 
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wielu lat spo ywaj  coraz mniejsze ilo ci mi sa tego rodzaju ze wzgl du na niedocenianie 

jego walorów ywieniowych i zdrowotnych, przyzwyczajenie oraz wysoki poziom cen. 

Celem podj tych analiz by o przedstawienie zmian w spo yciu mi sa wo owego w 

Polsce pod koniec XX wieku, a tak e okre lenie najistotniejszych czynników 

warunkuj cych zachowania konsumentów zwi zane z konsumpcj  wo owiny w latach 

2000-2009. 

W opracowaniu wykorzystano dane GUS oraz dane zamieszczone w Analizach 

Rynkowych IERiG  PIB i Biuletynach Informacyjnych ARR. Zastosowano podstawowe 

metody analizy statystycznej danych. 

Poziom spo ycia wo owiny w latach 2000-2009 na tle spo ycia mi sa 
ogó em 

Polski konsument pomimo zmieniaj cych si  wzorców konsumpcji i zwyczajów 

ywieniowych jest nadal zwolennikiem mi sa wieprzowego, które stanowi oko o 60% 

konsumpcji mi sa ogó em. Coraz wi cej konsumuje on przetworów mi snych oraz w dlin 

w dzonych i suchych, a mniej konserw oraz wyrobów o wi kszej zawarto ci t uszczu 

[Adamczyk 2002]. 

Na podstawie danych bilansowych G ównego Urz du Statystycznego mo na 

wnioskowa , e tendencj  obserwowan  w latach 2000-2008 w Polsce by  ogólny wzrost 

spo ycia mi sa. Prognozy IERiG -PIB wskazuj , e trend ten po nieznacznym spadku w 

roku 2009 utrzyma si  równie  w 2010 roku. W 2008 roku spo ycie mi sa ogó em wraz z 

podrobami by o równe 75,3 kg na osob  i tym samym o 12,92% wy sze ni  w roku 2000. 

Przewiduje si , e w 2009 roku b dzie wynosi o oko o 75,1 kg w przeliczeniu na 

mieszka ca. 

Obserwowanemu w ostatniej dekadzie zwi kszeniu konsumpcji mi sa ogó em 

towarzyszy y istotne zmiany struktury spo ycia. Kszta tuj ce si  relacje cen i preferencje 

ywieniowe konsumentów stymulowa y popyt zw aszcza na mi so drobiowe. W ostatnich 

latach zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich, obserwuje si  sta  tendencj  

zmian struktury spo ycia mi sa, wyra aj c  si  wyra nym spadkiem konsumpcji mi sa 

czerwonego na rzecz wzrostu spo ycia mi sa bia ego [Zieli ska i Szczebiot-Knoblauch, 

2005]. O ile spo ycie wieprzowiny w Polsce od lat utrzymuje si  na podobnym poziomie, 

to poziom spo ycia wo owiny ulega ci g emu zmniejszaniu (rys. 1). Udzia  procentowy 

wo owiny w cznej konsumpcji mi sa wynosi  w 2008 roku jedynie 5,06%. Dla przyk adu, 

spo ycie drobiu w latach 1990-2004 ros o o 8,2% rocznie, w nast pnych latach (2004-

2007) tempo wzrostu spo ycia zmala o do 3,2% rocznie. W 2008 roku spo ycie mi sa 

drobiu w przeliczeniu na jednego mieszka ca osi gn o wielko  24,5 kg. 

Na pocz tku lat dziewi dziesi tych spo ycie wo owiny wynosi o 16,4 kg/rok/osob . 

W roku milenijnym konsumpcja wo owiny kszta towa a si  na poziomie 7,1 kg/rok/osob . 

Od tego czasu wynik ten zmniejszy  si  o blisko po ow , co jest zwi zane ze wzrostem cen 

mi sa, a tak e z post puj cym brakiem zainteresowania konsumentów. Mi so drobiowe 

sta o si  istotnym sk adnikiem diety Polaków, ze wzgl du na warto ci od ywcze, a tak e 

atwo  przygotowania. Dla przyk adu, spo ycie wo owiny w innych krajach w porównaniu 

z Polsk  kszta tuje si  na du o wy szym poziomie, g ównie ze wzgl dów kulturowych 

zwi zanych z tradycj  jego spo ywania. Najwy szy poziom konsumpcji mi sa wo owego 

na poziomie 30 kg/osob / rok wyst puje w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w krajach 
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UE odnotowuje si  we Francji 27 kg, Danii 24 kg, Austrii 18 kg oraz w Hiszpanii 15 kg 

[Rynek… 2010]. 

 

Rys. 1. Poziom spo ycia mi sa wo owego oraz innych gatunków mi s w Polsce w latach 1990-2008, 

kg/rok/mieszka ca   

Fig. 1. The consumption of beef and the other types of meat, kg per capita/year 

ród o: dane GUS. 

 

Rys. 2: Dynamika zmian spo ycia wo owiny w stosunku do 1990 roku, % 

Fig. 2: The dynamics of changes in beef consumption in relation to 1990, % 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS i szacunków IERiG . 
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Od 2000 roku spo yciu mi sa wo owego towarzyszy y pewne wahania. Dynamik  

tych zmian ilustruje rysunek 2. 

Pocz tek XX wieku charakteryzowa  si  pogorszeniem sytuacji dochodowej ludno ci i 

wzrostem bezrobocia w Polsce. Jednocze nie w roku 2001 zanotowano pierwsze przypadki 

BSE, które dodatkowo mog y spowodowa  ograniczenie spo ycia wo owiny. Istotny 

wp yw informacji medialnych o wyst powaniu BSE, powoduj cy ograniczenie poziomu 

spo ycia wo owiny przez konsumentów, potwierdzaj  równie  badania wykonane w innych 

krajach UE [Verbeke 2009].  

W 2003 roku zanotowano wzrost spo ycia wo owiny o 0,6 kg na osob , czyli o 

11,54%. Najprawdopodobniej powodem tego by  nieznaczny spadek cen detalicznych 

mi sa wo owego. Spo ycie w roku 2004 wynosi o 5,3 kg/osob , zatem o 8,62% mniej w 

stosunku do roku poprzedzaj cego. W roku 2005 konsumpcja wo owiny osi gn a poziom 

zaledwie 3,9 kg w przeliczeniu na mieszka ca. Taka reakcja konsumentów by a efektem 

wzrostu cen wo owiny po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wej cie Polski do UE 

przyczyni o si  do znacz cego wzrostu cen skupu ywca wo owego i da o polskim 

rolnikom impuls do odbudowy pog owia byd a opasowego, co spowodowa o stopniowy 

wzrost jego produkcji. 

Mimo to produkcja ywca wo owego w 2008 r. by a jednak ni sza ni  np. w 1998 

roku. W 2006 roku odnotowano spo ycie wo owiny na poziomie 4,5 kg, co oznacza o 

zwi kszenie spo ycia tego rodzaju mi sa o 15,38%. W nast pnych latach obserwuje si  

tendencj  spadkow . W roku 2007 Polacy zjadali 4 kg wo owiny w przeliczeniu na osob . 

Natomiast w roku 2008 spo ycie spad o do 3,8 kg, czyli o kolejne 5%.  

Warto podkre li , e mi so wo owe w Polsce jest g ównie u ywane jako mi so 

kulinarne, a tak e wykorzystuje si  je w celach przetwórczych. Dlatego surowiec ten 

powinien by  pozyskiwany ze zwierz t o odpowiedniej warto ci rze nej. To zapewni oby 

jego stosown  przydatno  technologiczn  oraz konsumpcyjn .  

Na wiecie wo owina akceptowana przez konsumentów pochodzi najcz ciej z byd a 

ras mi snych [McCarthy i in. 2003]. W Polsce nie ma tradycji chowu byd a ras mi snych, 

podstawowym ród em wo owiny s  rasy mleczne. Efektem tego jest dostarczanie do uboju 

byd a o niskiej warto ci rze nej, a w konsekwencji produkcji mi sa, które nie spe nia 

wymaga  konsumentów [Surowce... 2004].  

Rasy byd a mi snego charakteryzuj  si  lepsz  jako ci  mi sa ni  byd o u ytkowane 

dla produkcji mleka. Wi e si  to przede wszystkim z wi ksz  predyspozycj  do 

wytwarzania bia ka w postaci mi ni. U ras mlecznych trudno uzyska  tusze, które 

dawa yby odpowiednio soczyste i kruche mi so, poniewa  t uszcz ródmi niowy i 

podskórny odk ada si  dopiero jako ostatni. Najpierw kumuluje si  w okolicach nerek i jelit 

[Jurczak 2005]. Przyrost masy cia a u ras mi snych jest znaczne wi kszy ni  w przypadku 

ras mlecznych. Jak podaje G owacki [2010] cechy po dane przez konsumentów mo na 

uzyska  jedynie z byd a ras mi snych, których mi so jest kruche, soczyste, z niewielk  

ilo ci  t uszczu, którego obecno  wp ywa na ogólnie pojmowan  smakowito  mi sa.  
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Charakterystyka spo ycia wo owiny w zale no ci od typu 
gospodarstwa domowego 

Od roku 2000 obserwuje si  systematyczny spadek konsumpcji mi sa wo owego we 

wszystkich typach gospodarstwach domowych. Przeci tne jego spo ycie w latach 2000-

2007 spad o o 0,3 kg do 0,132 kg/osob  miesi cznie [Laskowski 2009]. 

Zró nicowanie spo ycia wo owiny ze wzgl du na podzia  spo eczno-ekonomiczny 

ukazuj  przeprowadzone w minionych latach analizy bud etów gospodarstw domowych 

(rys.3).  

 

Rys. 3. Zmiany w przeci tnym miesi cznym spo yciu mi sa wo owego w ró nych typach gospodarstw domowych 

w Polsce w latach 2000-2007, kg/osob  

Fig. 3. Changes in average monthly consumption of beef in different types of households in Poland in 2000-2007, 

kg/person 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Z bada  Piekut [2006] wynika, e spo ycie mi sa wo owego w gospodarstwach 

domowych uzale nione jest od poziomu uzyskiwanego dochodu, liczby osób tworz cych 

gospodarstwo, fazy cyklu ycia rodziny oraz wielko ci miejscowo ci zamieszkiwanej przez 

cz onków gospodarstwa domowego. 

Grup , w której stwierdzono najwy sze spo ycie wo owiny, s  gospodarstwa domowe 

emerytów i rencistów. Jest to zwi zane z charakterem demograficznym grupy. W 

odró nieniu od pozosta ych jest ona reprezentowana przez ma e gospodarstwa domowe. 

Tym samym dysponuj ce relatywnie wysokim dochodem rozporz dzalnym przypadaj cym 

na 1 osob . Wysokie przeci tne spo ycie wo owiny w tych gospodarstwach (zw aszcza 

emeryckich) wynika równie  z trybu ycia ich cz onków. Cz  zakupionej ywno ci 

przeznaczana jest tam na potrzeby innych gospodarstw, np. dzieci.  

Rodziny rolnicze, podobnie jak gospodarstwa utrzymuj ce si  z niezarobkowych 

róde , charakteryzuje niski poziom spo ycia mi sa wo owego. Do roku 2007 to w a nie 

rolnicy spo ywali najmniej mi sa wo owego, ale jednocze nie charakteryzowali si  
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najwi kszym spo yciem mi sa ogó em, a tak e mi sa wieprzowego, co mo na t umaczy  

wi kszym zapotrzebowaniem fizjologicznym na energi  pochodz c  z mi sa oraz trybem 

ycia oraz charakterem pracy w rolnictwie. Ponadto gospodarstwa te pewn  cz  

produktów ywno ciowych przeznaczaj  np. na potrzeby gospodarstw domowych dzieci, 

ywienie zwierz t oraz maj  mo liwo  korzystania z samozaopatrzenia [ wietlik 2005]. 

Pierwszy rok po akcesji Polski do Unii Europejskiej charakteryzowa  znaczny spadek 

spo ycia wo owiny w stosunku do roku poprzedzaj cego we wszystkich typach 

gospodarstw domowych, rednio o 36%. Szczególne obni enie konsumpcji wyst pi o w 

gospodarstwach utrzymuj cych si  z niezarobkowych róde . Jest to efekt spadku si y 

nabywczej ludno ci. Najmniejszy spadek spo ycia po przyst pieniu Polski do Wspólnoty 

Europejskiej wyst pi  w gospodarstwach rolniczych.  

Rodzaj wykonywanej pracy jest istotn  determinant  spo ycia, bowiem warunkuje w 

du ej mierze zapotrzebowanie fizjologiczne organizmu. Praca fizyczna, w odró nieniu od 

zaj  umys owych, wymaga dostarczenia wi kszej ilo ci energii z po ywieniem. Poniewa  

wo owina jest mi sem o niskiej kaloryczno ci, jej u yteczno  w pokryciu zapotrzebowania 

energetycznego by aby niewielka. Wymaga oby to spo ycia jej w du o wi kszej ilo ci ni  

np. wieprzowiny, a w konsekwencji przyczynia oby si  do wzrostu nak adów finansowych. 

Wybrane z punktu widzenia konsumenta determinanty spo ycia 
wo owiny  

Zachowania konsumentów na rynku ywno ci determinowane s  g ównie czynnikami 

ekonomiczno-socjologicznymi i kulturowymi. Zdaniem Guenthera i in. [2005] poziom 

uzyskiwanego dochodu, cena produktu, czynniki demograficzne, jak równie  wiedza 

ywieniowa budowana na podstawie zbierania informacji pochodz cych z ró nych róde  

warunkuj  konsumpcj  mi sa. Wed ug Moskalik i Wielickiej [2006] struktura spo ycia 

mi sa uzale niona jest przede wszystkim od tradycji i zwyczajów ywieniowych, ale mo e 

by  modyfikowana cen  surowca. Równie  Sta ko [2010] zwraca uwag  na to, e poziom i 

struktura konsumpcji ka dego rodzaju mi sa determinowane s  cenow  i dochodow  

elastyczno ci  popytu na mi so, jako ci  oferty dost pnej na rynku oraz wzgl dami 

zdrowotnymi.  

Cena jest istotnym czynnikiem warunkuj cym zachowania konsumenta, tak e wobec 

mi sa, a w szczególno ci mi sa wo owego, które w porównaniu z innymi rodzajami mi s 

jest mi sem drogim. Dynamik  zmian cen detalicznych wo owiny i jej poziomu spo ycia w 

przeliczeniu na jedn  osob  w ci gu roku przedstawia rysunek 4. Istotnym czynnikiem 

reguluj cym popyt na mi so s  relacje cen mi sa pochodz cego od ró nych gatunków 

zwierz t oraz stosunek do pozosta ych produktów ywno ciowych. W ci gu ostatniego 

dziesi ciolecia ceny mi sa wo owego uleg y znacznemu wzrostowi. By o to spowodowane 

m. in. akcesj  do Unii, która spowodowa a 30% wzrost cen.  

Jak zauwa a Kowrygo [2000] cena produktu oraz jego rynkowa dost pno  i dochód 

gospodarstwa domowego stanowi  najwa niejsze ekonomiczne determinanty spo ycia 

ywno ci, w tym równie  spo ycia mi sa. Wzajemna relacja pomi dzy dochodem i cen  

pe ni kluczow  rol  w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Szczególn  si  

oddzia ywania na procesy konsumpcji ma sytuacja materialna gospodarstwa domowego, 

która w du ej mierze uwarunkowana jest osi ganymi przez nie dochodami [Gutkowska i 
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Ozimek 2001]. Poziom dochodu uzyskiwanego przez konsumentów zale y od 

wykszta cenia, rodzaju wykonywanej pracy, a tak e od wielko ci gospodarstwa domowego.  

Badania przeprowadzone przez Gutkowsk  i Ozimek [2005] dowodz , e cena nie we 

wszystkich segmentach konsumentów postrzegana jest z t  sam  si . W ród osób 

zamo niejszych odgrywa ona mniejsz  rol  ni  w przypadku osób o ni szych dochodach. 

Tak e ludzie m odzi przedk adaj  inne walory produktu nad kosztami. W przeciwie stwie 

do ludzi starszych, dla których cena nadal stanowi wa ne kryterium podczas zakupu.  

 

 

Rys. 4. Dynamika zmian cen detalicznych wo owiny i jej spo ycia w Polsce w latach 2003-2009 (rok poprzedni = 

100) 

Fig. 4. The dynamics of changes in retail prices of beef and its consumption in Poland in 2003-2009 (previous year 

= 100) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Z obserwacji zachowa  konsumentów na rynku wynika, e s  oni sk onni zwi kszy  

spo ycie mi sa wo owego pod warunkiem, e b dzie ono spe nia o w wi kszym stopniu ich 

oczekiwania jako ciowe zwi zane z atwiejszym i krótszym sposobem jego przygotowania, 

odczuciem wi kszej soczysto ci i krucho ci. 

W latach 90-tych zmniejszenie spo ycia mi sa czerwonego na wiecie wynika o z 

preferencji i wiedzy konsumentów o pozytywnym wp ywie mi sa bia ego na zdrowie 

ludzkie [Glitsch 2000]. Podobne tendencje zauwa ono równie  w Polsce, gdzie od po owy 

lat 90-tych promuje si  mi so drobiowe ze wzgl du na mniejsz  zawarto  t uszczu i ni sz  

cen  rynkow . Do szerokiej gamy czynników maj cych wp yw na konsumpcj  wo owiny 

zaliczono równie  inne czynniki analizowane przez naukowców. Verbake i Viaene [1999] 

podkre lili znaczenie czynników takich jak zdrowie, bezpiecze stwo, smak, warunki 

chowu zwierz t. W ród innych czynników kszta tuj cych zachowania konsumentów wobec 

mi sa wo owego mo na wymieni  wygod  u ycia, cen  oraz kampani  informacyjn  

[GIRA... 2000]. Ponadto jako , smak, wygl d mi sa i inne jego atrybuty sensoryczne 

sk adaj  si  na odczucia zwi zane z zadowoleniem ze spo ycia mi sa i s  indywidualnymi 
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odczuciami konsumentów [Grunert 1997; McCarthy i in. 2003]. Te z kolei cz sto wynikaj  

z jego preferencji. Kszta towanie preferencji odbywa si  m.in. w oparciu o tradycj  oraz 

osobiste przekonania i do wiadczenia, b d  uprzedzenia jednostki w stosunku do produktu 

[Nie urawska, 2001].  

Jednym z podstawowych kryteriów kszta tuj cych zachowania konsumentów 

zwi zane ze spo yciem mi sa, w tym równie  mi sa wo owego jest jako . Coraz cz ciej 

polscy konsumenci decyduj  si  na zakup okre lonego produktu ywno ciowego bior c 

przede wszystkim pod uwag  jego jako . Wyniki bada  dowodz , e jako  obecnej na 

krajowym rynku wo owiny jest oceniana przez konsumentów jako niezadowalaj ca, co 

stanowi jeden z g ównych powodów jej niskiej popularno ci i ma ej akceptacji przez 

spo ecze stwo [Urban, 2006; Sta ko i Lewandowski 2007]. 

Jako  w rozumieniu konsumentów w istotny sposób warunkowana jest ocen  

organoleptyczn  dokonywan  przez konsumentów na etapie zakupu, a nast pnie finalnej 

konsumpcji. Podczas dokonywania zakupu konsument zwraca szczególn  uwag  na 

wie o  mi sa i jego wygl d zewn trzny [Kowalczuk i in. 2002; McCarthy i in. 2003]. 

Ocena wizualna odbywa si  przede wszystkim w oparciu o barw . Gdy jest ona 

niezadowalaj ca, to pozosta e cechy wyró niaj ce jako  wo owiny trac  znaczenie. „W 

opinii polskich konsumentów barwa powinna by  intensywna, jasnoczerwona” [Pisula i in. 

2008; Ko czak 2007]. Zbyt ciemna barwa mo e wiadczy  o nie wie o ci mi sa lub o tym, 

e pochodzi ono od starych krów [Jurczak 2005]. Barwa mi sa zale y przede wszystkim od 

st enia i formy chemicznej podstawowego barwnika hemowego, którym jest mioglobina. 

Podczas zakupu wo owiny przez konsumenta najwa niejszym kryterium jest ocena 

wizualna. Zatem barwa mi sa odgrywa kluczow  rol . Odst pstwa od oczekiwanej barwy 

s  odbierane przez konsumentów jako utrata wie o ci.  

Od kilku lat na wiecie, w tym równie  w Polsce, prowadzone s  badania naukowe 

analizuj ce wp yw chowu byd a w warunkach ekologicznych na jako  uzyskiwanego 

mi sa. Chów byd a opasowego w systemach ekologicznych mo e przyczyni  si  do 

poprawy stanu zdrowia zwierz t i ogólnych warunków ich ycia. Jednak e do tej pory 

trudno jest jednoznacznie powiedzie , i  mi so z hodowli ekologicznej jest lepsze pod 

wzgl dem jako ci od mi sa pochodz cego z hodowli konwencjonalnej. Wed ug wielu 

konsumentów jego ogólna jako  oceniana jest negatywnie ze wzgl du na ciemn  barw . 

Spowodowana jest ona ci g  prac  mi ni zwierz t przebywaj cych na pastwisku. 

Mo liwo  ci g ego dost pu do traw i zió  rosn cych na pastwisku przyczynia si  do 

powstania nieakceptowanej przez konsumentów ó tej barwy t uszczu mi snego wskutek 

nagromadzenia si  wysokiej zawarto ci karotenoidów. Smak mi sa mo e charakteryzowa  

si  posmakiem trawiastym. Natomiast z drugiej strony, zio a wyst puj ce na pastwiskach 

b d ce sk adnikami jedzenia zwierz t mog  przyczyni  si  do otrzymania mi sa lepszej 

jako ci, charakteryzuj cego si  ciekaw  kompozycj  smakow  i zapachow  (np. bazylia) 

[Nielsen i Thamsborg 2005]. 

Kolejn , istotn  dla konsumentów cech  sensoryczn  mi sa wo owego jest jego 

smakowito . Sk adaj  si  na ni  doznania smakowe i zapachowe. Zale ny ona od 

zwartych w nim substancji wyci gowych, które nadaj  mu charakterystyczny aromat. 

Nale y zaznaczy , e surowa tkanka mi niowa tylko w niewielkim stopniu stanowi ród o 

substancji czynnych. Po dany smak oraz zapach kszta towany jest dopiero podczas 

obróbki kulinarnej. Równie  mi so m odych zwierz t jest ubo sze we wspomniane 

zwi zki, ni  to pochodz ce od starszych osobników [Ko czak 2008; Czarniecka-Skubina 

2006].  
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O jako ci wo owiny kulinarnej decyduje równie  jej soczysto . Ma ona znaczenie 

technologiczne, bowiem mi so twarde i gumowate jest mniej podatne na obróbk  

termiczn . Dodatkowo, sk adniki od ywcze w nim zawarte s  gorzej przyswajalne.  

W doustnej ocenie konsumenckiej istotne znaczenie ma tak e krucho  spo ywanego 

mi sa. Wra enie krucho ci w czasie spo ywania mi sa odbierane jest zdaniem Ko acza 

[2008] jako: 

• atwo , z jak  mi so mo e by  rozdrabniane w pocz tkowym okresie nagryzania, 

• atwo , z jak  mi so mo e by  rozdrabniane na cz stki w czasie ucia, 

• odczucie pozosta o ci reszty po uciu, g ównie jej wielko  i charakter. 

Krucho  mi sa jest uzale niona od struktury dwóch podstawowych sk adników 

bia kowych mi nia, bia ek ródmi niowej tkanki cznej i bia ek miofibryli. Ich wp yw 

na krucho  mi sa warunkowany jest rodzajem mi nia, jego sk adem i struktur . Zale y 

równie  od metody i temperatury ogrzewania [Ko acz 2008]. 

Rozwa aj c elementy determinuj ce konsumpcj  mi sa wo owego nie mo na pomin  

zagadnienia dost pno ci. Obecnie poj cie dost pno ci nale y rozumie  jako mo liwo  

zakupu produktu spe niaj cego oczekiwania konsumenta w dogodnym dla niego miejscu i 

czasie.  

Zmiany zachowa  konsumentów na rynku wo owiny s  równie  kszta towane przez 

edukacj  ywieniow , coraz cz ciej opart  na formalnych ród ach informacji, jak np. 

rodki masowego przekazu. Z jednej strony stanowi  one ród o rzetelnych informacji 

przekazywanych przez specjalistów od ywienia, zdarza si  jednak, e potrafi  skutecznie 

zniech ci  potencjalnych konsumentów (jak to mia o miejsce si  w przypadku doniesie  o 

zagro eniu BSE). Obawa konsumentów przed chorobami odzwierz cymi w istotny sposób 

reguluj  konsumpcj  wo owiny, negatywne opinie dodatkowo pogarszaj  jej sytuacj  na 

rynku. 

Podsumowanie 

Przytoczone w artykule rozwa ania i analizy sytuacji w zakresie spo ycia mi sa 

wo owego w Polsce w porównaniu ze spo yciem mi sa ogó em pozwalaj  na wyciagni cie 

nast puj cych wniosków. 

• Tendencj  obserwowan  w latach 2000-2009 by  malej cy poziom konsumpcji mi sa 

wo owego. Od 2000 roku zmala  ona w Polsce o 50%. W 2009 roku rednie roczne 

spo ycie wynios o 3,8 kg/osob . By o ono prawie pi ciokrotnie ni sze ni  rednie 

spo ycie w Unii Europejskiej. Konsumpcja mi sa wo owego by a najwi ksza w ród 

rodzin emerytów oraz pracuj cych na w asny rachunek. Najmniejsze spo ycie 

obserwowano w ród rodzin rolników i osób utrzymuj cych si  z niezarobkowych 

róde . 

• W ród najwa niejszych determinant spo ycia wo owiny, obok zwyczajów 

ywieniowych, istotne znaczenie maj  mo liwo ci nabywcze ludno ci, cena oraz 

dost pno  produktu o odpowiedniej jako ci.  

• Prognozuje si , e rozwój gospodarczy kraju i zwi kszenie dochodów ludno ci mo e 

skutkowa  we wzroscie krajowego popytu na mi so wo owe, pod warunkiem, e b dzie 

ono spe nia o w wi kszym stopniu oczekiwania jako ciowe konsumentów. 
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