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PQS –  
PODSTAWA  

DOBREGO MIĘSA
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	 System	 Jakości	Wieprzowiny	 PQS	 (Pork	 Quality	 System)	 jest	
nowoczesnym,	kompleksowym	i	zintegrowanym	sposobem	pro-
dukcji	mięsa	wieprzowego	o	ponadstandardowej	jakości.

	 Celem	 systemu	 jest	 produkcja	 chudego,	 nieprzetłuszczonego	
kulinarnego	mięsa	wieprzowego,	przy	zachowaniu	ważnych	dla	
konsumentów	i	przetwórców	parametrów	jakości	mięsa,	zwięk-
szających	 jego	 trwałość,	 przydatność	 kulinarną	 i	 przetwórczą	
oraz	smakowitość	i	atrakcyjność	dla	konsumentów.

	 System	 funkcjonuje	 od	 2009	 r.	 Powstał	 z	 inicjatywy	 dwóch	
związków	 branżowych	 –	 „POLSUS”	 i	 Polskie	 Mięso.	 Został	
uznany	przez	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	za	krajowy	sys-
tem	jakości	żywności.

	 Powstanie	 systemu	 PQS	 jest	 odpowiedzią	 na	 rosnącą	 konku-
rencyjność	 na	 rynku	 żywnościowym	 i	 nowe	 oczekiwania	 kon-
sumentów,	wynikające	z	 ich	coraz	większej	świadomości	oraz	
wymagań	w	zakresie	jakości	i	bezpieczeństwa	żywności.

NOWY SPOSÓB  
PRODUKCJI WIEPRZOWINY  
O WYSOKIEJ JAKOŚCI



5

	 System	obejmuje	cały	 łańcuch	procesu	produkcyjnego:	od	ho-
dowli,	 poprzez	 produkcję	 prosiąt,	 żywca	 wieprzowego,	 obrót	
przedubojowy,	ubój,	przetwórstwo	aż	po	dystrybucję.

	 System	jest	otwarty	dla	wszystkich	producentów,	a	udział	w	nim	
jest	dobrowolny.

	 Kontrolowany	sposób	produkcji	i	zachowanie	identyfikowalności	
umożliwia	prześledzenie	źródła	pochodzenia	zarówno	zwierząt,	
jak	i	mięsa,	zwiększając	bezpieczeństwo	produktu	końcowego.

	 Mięso	pozyskiwane	jest	w	bezpieczny	sposób,	z	dbałością	o	do-
brostan	zwierząt	i	ochronę	środowiska	naturalnego.

	 Dzięki	dokładnie	zaprojektowanemu	procesowi	produkcji	i	okre-
ślonym	standardom	postępowania	na	każdym	etapie	cyklu	pro-
dukcyjnego	jakość	mięsa	budowana	jest	w	całym	łańcuchu	pro-
dukcyjnym,	tworząc	jego	wartość	dodaną.

	 System	gwarantuje	otrzymanie	mięsa	wieprzowego,	które	moż-
na	określić,	że	jest	w	pełni	produktem polskim,	ponieważ	pro-
dukcja	w	systemie	PQS	odbywa	się	w	cyklu	zamkniętym	–	na	
bazie	prosiąt	urodzonych	w	Polsce,	 tu	odchowanych	 i	podda-
nych	ubojowi.
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	 System	PQS	jest	dedykowany	przede	wszystkim	konsumentom,	
z	ofertą	wysokiej	jakości	mięsa	wieprzowego,	jednocześnie	sta-
nowi	nowoczesne	 rozwiązanie	dla	producenta	 żywca,	 zakładu	
mięsnego,	przetwórcy	i	dystrybutora,	umacniając	pozycję	rynko-
wą	każdego	z	uczestników	łańcucha	produkcyjnego.

	 Dzięki	integracji	pionowej	tworzy	się	ważny	element	współpracy	
w	 łańcuchu	produkcyjnym	bazujący	na	dobrowolności	oraz	na	
wzajemnym	zaufaniu	i	lojalności.

	 Wdrożenie	 systemu	wymaga	 dyscypliny	 i	 świadomego	współ-
działania	wszystkich	uczestników	łańcucha	dostaw.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE  
DLA PRODUCENTA,  
PRZETWÓRCY I KONSUMENTA
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	 Uczestnicy	systemu	PQS	mogą	ubiegać	sie	o	wsparcie	z	Progra-
mu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020	w	ramach	
działania	 „Systemy	 jakości	 produktów	 rolnych	 i	 środków	 spo-
żywczych”.

 Za udział w systemie jakości każdy uczestnik systemu PQS 
może otrzymać dodatkowe punkty przy składaniu wniosku 
w ramach PROW 2014-2020 na następujące działania:

1. Tworzenie	grup	producentów	i	organizacji	producentów.

2. Modernizacja	gospodarstw	rolnych.

3. Premie	dla	młodych	rolników.

4.	 Wsparcie	 inwestycji	 w	 przetwarzanie	 produktów	 rolnych,	 
obrót	nimi	oraz	ich	rozwój.

5.	 Restrukturyzacja	małych	gospodarstw.

WSPARCIE Z PROW  
2014-2020
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JEDEN CERTYFIKAT –  
WIELE KORZYŚCI
Produkcja w systemie pozwala osiągnąć korzyści zarówno produ-
centom, przetwórcom, dystrybutorom, jak i restauratorom, kucha-
rzom i konsumentom.

	 Inwestycja	przyszłościowa	–	dostosowanie	profilu	produkcji	do	
potrzeb	 i	 oczekiwań	konsumentów	daje	większe	 szanse	 zbytu	
produkcji.

	 Zmiana	sposobu	konkurowania	na	rynku	poprzez	ofertę	żywca	
o	 znanym	 pochodzeniu,	 o	 powtarzalnej,	 wysokiej	 jakości	 po-
twierdzonej	certyfikatem.

	 Wyróżnienie	na	tle	konkurencji.

	 Lepsze	możliwości	 zbytu	 –	 produkcja	 zgodna	 z	 oczekiwaniami	
odbiorców	(zakładów	mięsnych,	przetwórców,	konsumentów).

	 Podnoszenie	efektywności,	jakości	i	opłacalności	produkcji.

	 Rozwój	integracji	pionowej.

	 Dodatkowa	 forma	 zbytu	 dla	 żywca	wyprodukowanego	w	 sys-
temie	PQS	do	produkcji	GTS	(kabanosów,	kiełbasy	myśliwskiej	
i	jałowcowej).

	 Możliwość	uzyskania	wsparcia	 
finansowego	z	PROW	 
2014-2020.

ROLNICY
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ZAKŁADY MIĘSNE, PRZETWÓRCY, DYSTRYBUTORZY

	 Gwarantowana	jakość,	powtarzalność	i	znane	pochodzenie	oraz	
wiarygodność	surowca.

	 Minimalizacja	strat	z	tytułu	wad	jakości	mięsa.

	 Możliwość	produkcji	wyrobów	o	najwyższej	jakości.

	 Lepsza	oferta	dla	odbiorców.

	 Wyróżnienie	na	tle	konkurencji.

	 Wzrost	zaufania	konsumentów,	„przywiązanie”	do	produktu.

	 Możliwość	wykorzystania	surowca	PQS	do	produkcji	GTS.

ODBIORCY: KONSUMENCI, KUCHARZE, GRUPA HoReCa

	 Wysoka	jakość	i	znane	pochodzenie	mięsa.

	 Atrakcyjny	wygląd	i	smak	wieprzowiny	PQS.

	 Wyższa	jakość	serwowanych	potraw.

	 Mniejsze	straty	podczas	obróbki	cieplnej.

	 Krótszy	czas	obróbki	cieplnej.

	 Ograniczenie	ilości	stosowanych	przypraw.

	 Dłuższy	termin	przydatności	do	spożycia.

	 Większa	ochrona	mikrobiologiczna	mięsa	 
(sprzedaż	w	formie	zapakowanej).

	 Zwiększenie	zaufania	i	lojalności	gości.

	 Wyróżnienie	na	tle	konkurencji.

	 Możliwość	podejmowania	świadomych	decyzji	 
zakupowych.
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WYMAGANIA  
DLA PRODUCENTÓW  
TRZODY CHLEWNEJ
Uzyskanie gwarantowanej przez system PQS ponadstan-
dardowej jakości mięsa wynika z dodatkowych obowiązków 
nałożonych na uczestników systemu na każdym etapie procesu pro-
dukcyjnego, gdzie oprócz zapewnienia zgodności z wymogami obo-
wiązującego prawa, wszyscy jego uczestnicy dobrowolnie zgadzają 
się na przestrzeganie dodatkowych wymogów w procesie produk-
cyjnym po to, aby zapewnić lepsze parametry mięsa wieprzowego, 
decydujące o jego wartości konsumpcyjnej i przetwórczej.

STOSOWANIE WŁAŚCIWYCH RAS
	 Profil	 rasowy	 zwierząt	 objętych	Systemem	 Jakości	Wieprzowi-
ny	PQS	bazuje	m.	in.	na	wykorzystaniu	potencjału	genetyczne-
go	ras:	wielkiej	białej	polskiej	(wbp),	polskiej	białej	zwisłouchej	
(pbz),	duroc	i	hampshire.	Są	to	rasy	o	wysokiej	zawartości	mię-
sa	w	tuszy,	niskim	otłuszczeniu	i	korzystnym	poziomie	tłuszczu	
śródmięśniowego	IMF.	Cechy	te	są	przekazywane	na	potomstwo.

	 Do	produkcji	tuczników	nie	można	wykorzystywać	świń	czystej	
rasy	pietrain.	Dla	uniknięcia	kłopotów	związanych	z	pogorszoną	
jakością	mięsa	 i	wrażliwością	na	stres,	świnie	 tej	 rasy	są	sto-
sowane	w	Systemie	 Jakości	Wieprzowiny	PQS	wyłącznie	 jako	
jeden	z	komponentów	ojcowskich,	w	formie	mieszańca	(z	rasą	
duroc	lub	hampshire).

PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE PREDYSPOZYCJI RASOWYCH
	 Stosowanie	podziału	ras	na	komponenty	mateczne	i	ojcowskie	
pozwala	na	prawidłowe	wykorzystanie	potencjału	genetycznego	
zwierząt	w	zakresie	umięśnienia	i	otłuszczenia	tuszy.
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ODPOWIEDNIE ŻYWIENIE
	 Głównym	 wymogiem	 żywieniowym	 jest	 wyeliminowanie	 bądź	
ograniczenie	 na	miesiąc	 przed	 ubojem	pasz	 negatywnie	wpły-
wających	na	jakość	tuszy	i	mięsa	(mączka	rybna,	śruta	kukury-
dziana).	Żywienie	musi	być	zgodne	z	zapotrzebowaniem	zwierząt	
i	zbilansowane,	co	zapobiega	nadmiernemu	otłuszczeniu	mięsa.

WŁAŚCIWA MASA CIAŁA I WIEK UBOJU
	 Ubój	 tuczników	 powinien	 następować,	 gdy	 zwierzęta	 osiągną	
wiek	5-7	miesięcy.	W	tym	wieku	mają	największe	zdolności	do	
odkładania	białka,	a	tym	samym	produkowania	chudego	mięsa.

WYKORZYSTANIE ZWIERZĄT WOLNYCH OD NIEKORZYSTNYCH 
MUTACJI GENETYCZNYCH

	 Zmutowany	gen	wrażliwości	na	stres	RYR1T	 jest	główną	przy-
czyną	 występowania	 wady	 jakości	 mięsa	 typu	 PSE	 (jasnego,	
miękkiego	i	cieknącego).	Zwierzęta	nim	obciążone	znacznie	czę-
ściej	wykazują	tendencje	do	wytwarzania	mięsa	gorszej	jakości	
niż	 osobniki	 odporne	 na	 stres,	 stąd	 konieczność	 eliminacji	 ze	
stada	podstawowego	osobników	o	genotypie	nn.

PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONY OBRÓT PRZEDUBOJOWY
	 Prawidłowe	 postępowanie	 ze	 zwierzętami	 w	 trakcie	 obrotu	
przedubojowego,	tj.	na	terenie	gospodarstwa,	podczas	załadun-
ku,	transportu,	rozładunku	i	na	terenie	zakładów	mięsnych	ma	
na	 celu	 eliminację	 lub	 zminimalizowanie	 działania	 czynników	
stresogennych.

	 Stres	w	trakcie	obrotu	może	spowodować	zachwianie	rów-
nowagi	fizjologicznej	i	wywołać	szereg	nieodwracalnych	
reakcji	 metabolicznych,	 prowadzących	 do	 powstania	
wad	jakości	mięsa.	Na	ten	element	musi	zwrócić	uwa-
gę	zarówno	producent	żywca,	jak	i	przetwórca,	bowiem	
zapoczątkowany	w	 gospodarstwie	 obrót	 przedubojowy	
stanowi	wspólny	element	dla	obu	ogniw.
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WYMAGANIA 
DLA ZAKŁADÓW 
MIĘSNYCH
Główne działania na tym etapie zmierzają do zachowania 
potencjału zwierząt w zakresie produkcji mięsa wysokiej 
jakości, przygotowanych na etapie produkcji pierwotnej i przejętych 
przez zakład mięsny. Skupiają się one przede wszystkim na elimi-
nacji bądź minimalizacji stresu w trakcie obrotu przedubojowego 
oraz na zachowaniu identyfikowalności zwierząt, półtusz oraz mię-
sa. Obowiązują także dodatkowe wymagania podczas transportu 
zwierząt, ich uboju oraz dystrybucji półtusz i mięsa.

PRAWIDŁOWY CZAS TRANSPORTU
	 Transport	powinien	być	możliwie	jak	najkrótszy	i	nie	może	prze-
kraczać	8	godzin.

	 Zalecane	jest	zapewnienie	oddzielnego	transportu	zwierząt	obję-
tych	systemem	PQS	i	spoza	systemu.	W	przypadku	przewozu	jed-
nym	samochodem,	zwierzęta	PQS	muszą	być	wyraźnie	oddzielo-
ne	od	zwierząt	pochodzących	z	tradycyjnego	sposobu	produkcji.

DODATKOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
	 Ważnym	 elementem	 systemu	 PQS	 są	 szkolenia	 pracowników	
–	zarówno	kierowców	transportujących	żywiec	 lub	 tusze	PQS,	
jak	 i	pracowników	zakładów	mięsnych	oraz	centrów	dystrybu-
cyjnych.	Szkolenia	umożliwiają	poznanie	zasad	funkcjonowania	
systemu	PQS	i	jego	ponadstandardowych	wymagań.	Szczególną	
uwagę	zwraca	się	na	uświadomienie	pracownikom	wpływu	stre-
su	na	końcową	jakość	mięsa.	Czynnik	ludzki	ma	tu	szczególne	
znaczenie,	bowiem	dzięki	świadomości	wpływu	szeregu	streso-
rów	na	 jakość	mięsa,	 łatwiej	 pozwala	 zachować	 odpowiednie	
standardy	produkcyjne.
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ODPOWIEDNIE WARUNKI UBOJU
	 Ubojnie	 oraz	 zakłady	 rozbioru	mięsa	muszą	 posiadać	 pisemną	
politykę	jakości,	która	nawiązuje	do	wdrożonego	systemu	HACCP.

	 Ubój	musi	być	prowadzony	albo	na	oddzielnej	linii	ubojowej	albo	
w	pierwszej	kolejności,	przed	przystąpieniem	do	uboju	zwierząt	
nie	objętych	systemem	PQS.

	 Każda	partia	tuczników	dostarczana	do	zakładu	jest	odpowied-
nio	 znakowana	 numerem	 partii	 lub	 numerem	 ubojowym.	Na-
danie	nr	partii	 lub	nr	ubojowego	pozwala	na	 identyfikację	go-
spodarstwa	 (stada),	 z	 którego	pochodzą	dostarczone	 tuczniki.	
Zaleca	się	dodatkowe	oznakowanie	informujące,	iż	dana	partia	
zwierząt	jest	objęta	systemem	PQS.

STOSOWANIE KLASYFIKACJI EUROP
	 Zakład	mięsny	musi	stosować	klasyfikację	EUROP.	Zakwalifiko-
wane	do	systemu	mogą	być	wyłącznie	tusze	należące	do	klasy	
jakości	S	i	E,	co	gwarantuje	uzyskanie	chudego	mięsa.

WŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE PÓŁTUSZ
	 Półtusze	 objęte	 systemem	 PQS	 muszą	 być	 przechowywane	
w	wyznaczonym	miejscu	w	magazynie	chłodniczym	 i	ozna-
czone	w	sposób	umożliwiający	ich	identyfikację	w	stosun-
ku	do	półtusz	nie	objętych	systemem	PQS.

KONIECZNE PAKOWANIE MIĘSA
	 Po	rozbiorze	elementy	kulinarne	pochodzące	z	półtusz	
objętych	 systemem	 PQS	 muszą	 być	 pakowane,	 a	 na	
opakowaniu	musi	być	umieszczony	kod,	który	 zawiera,	
m.in.	 nr	 partii	 lub	 nr	 ubojowy	 nadany	 podczas	 dostar-

czenia	 zwierząt	 do	 zakładu	 ubojowego.	
W	 takiej	 formie	mięso	kulinarne	 trafia	
do	handlu	detalicznego.	Na	opako-
waniu	zawierającym	gotowy	pro-
dukt	 PQS	 dodatkowo	 należy	
umieścić	 logo	Systemu	Jako-
ści	Wieprzowiny	PQS.
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KONTROLA  
I CERTYFIKACJA

	 Wszystkie	 elementy	 procesu	 produkcyjnego	 podlegają	 kontroli	
i	sprawdzeniu	w	procesie	certyfikacji.

	 System	 Jakości	 Wieprzowiny	 PQS	 ma	 dwa	 niezależne	 etapy	
kontroli,	które	gwarantują	wiarygodność	produkcji,	transparent-
ność	 procesu	 produkcyjnego	 i	 umożliwiają	 identyfikowalność	
produktów.

	 Pierwszym	poziomem	kontroli	jest	samokontrola	uczestnika	sys-
temu	przeprowadzana	na	podstawie	odpowiednich	wytycznych	
opracowanych	dla	danego	etapu	produkcji	wieprzowiny.

	 Drugim	poziomem	kontroli	jest	niezależna	kontrola	audytorska.	
Jest	 to	kontrola	na	zgodność	ze	specyfikacją,	w	czasie	której	
sprawdzeniu	podlega	zarówno	proces	produkcji,	jak	i	wyprodu-
kowana	w	systemie	PQS	wieprzowina.	Kontrola	jest	przeprowa-
dzana	przez	niezależne	 jednostki	 certyfikujące,	 akredytowane	
na	zgodność	z	normą	PN	EN	17065,	posiadające	upoważnienie	
MRiRW	oraz	uznane	przez	autorów	Systemu	Jakości	Wieprzo-
winy	PQS.

	 Jednostka	 certyfikująca	 przeprowadza	 kontrolę	 na	 miejscu	
u	wszystkich	uczestników	systemu	przynajmniej	raz	w	roku.	Ta-
kie	 postępowanie	 daje	 klientom	gwarancję,	 że	 kupują	wieprzo-
winę	wysokiej	 jakości,	 ze	sprawdzonej	produkcji,	potwierdzonej	
stosownym	certyfikatem	zgodności,	
wydanym	 przez	 niezależną	
jednostkę	certyfikującą.
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Znakiem PQS mogą posługiwać się wyłącznie podmioty, które otrzy-
mały certyfikat potwierdzający zgodność produkcji z wymogami sys-
temu określonymi w specyfikacji.

ZNAK PQS  
GWARANCJĄ JAKOŚCI
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JAK PRZYSTĄPIĆ  
DO SYSTEMU?
System jest otwarty co oznacza, że mogą do niego przystąpić pro-
ducenci żywca, producenci prosiąt, zakłady mięsne, przetwórnie 
i dystrybutorzy, którzy w sposób dobrowolny zgodzą się na prze-
strzeganie ponadstandardowych wymogów i poddadzą się dobro-
wolnie kontroli jednostki certyfikującej, posiadającej akredytację na 
zgodność z normą PN EN 17065.
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PRODUKCJA  
W SYSTEMIE 
ZE ZNAKIEM  

PQS

MOŻLIWOŚĆ  
POSŁUGIWANIA SIĘ  

LOGO PQS

CERTYFIKAT  
ZGODNOŚCI

ROZPOCZĘCIE  
PRODUKCJI W SYSTEMIE

wyślij	do	biura	 
jednostki	certyfikującej WNIOSEK  

o	przeprowadzenie	
certyfikacji	PQS	 

Pork	Quality	System
II ETAP

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY 
do	Systemu	Jakości 
Wieprzowiny

I ETAP
wyślij	do	biura	PQS

WNIOSEK  
o	udzielenie	prawa	 
do	używania	 
znaku	PQS

III ETAP
wyślij	do	biura	PQS
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Mięso wieprzowe  

wyprodukowane  

w systemie PQS  

jest w pełni produktem  

polskim, ponieważ produkcja  

odbywa się w cyklu zamkniętym –  

na bazie prosiąt urodzonych 

w Polsce, tu odchowanych 

i poddanych ubojowi.



Wieprzowinę produkowaną  w systemie PQS charakteryzuje wysoka jakość i bardzo dobra wartość odżywcza i prozdrowotna udokumentowana wynikami najnowszych badań.
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WYSOKA JAKOŚĆ MIĘSA 

	 Aktualnie	kulinarne	mięso	wieprzowe	PQS	nie	zawiera	zbędnego	
tłuszczu,	ma	prawidłową	różowo-czerwoną	barwę,	jest	delikatne	
i	kruche,	a	optymalny	poziom	tłuszczu	śródmięśniowego	(IMF)	
korzystnie	kształtuje	jego	kruchość,	smak,	zapach	i	soczystość.

MAŁO TŁUSZCZU 

	 Aktualnie	zawartość	mięsa	w	tuszy	wynosi	średnio	57%.	Jest	
to	 efekt	 systematycznej	 pracy	 hodowlanej	 nad	poprawą	mię-
sności	tuczników.

MAŁO SOLI

	 Wieprzowina	PQS	ma	niską	zawartość	sodu	(0,35-0,58	g/kg)	
w	porównaniu	z	wołowiną	(0,74	g/kg)	i	drobiem	(0,77	g/kg).

MNIEJ CHOLESTEROLU

	 Wieprzowina	PQS	w	porównaniu	z	mięsem	drobiowym	zawie-
ra	mniej	cholesterolu	(0,54	wobec	0,58-0,74	g/kg).	Co	więcej,	
pod	tym	względem	wypada	nawet	korzystniej	niż	mięso	królików	 
(0,7	g/kg)	–	tak	popularne	w	żywieniu	dzieci.	

	 W	porównaniu	z	normami	amerykańskimi	USDA	polski	boczek	
zawiera	mniej	 cholesterolu	o	41%,	 żeberka	o	57%	a	 łopatka,	
szynka	i	schab	o	31-35%.	
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LEPSZA WARTOŚĆ ODŻYWCZA

	 Najnowsze	 wyniki	 badań	 wskazują,	 że	 wieprzowina	 PQS	 nie	
ustępuje	pod	względem	wartości	odżywczych	innym	rodzajom	
mięs	i	bez	obaw	może	zająć	ważne	miejsce	w	codziennej	diecie.

KORZYSTNY PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

	 Wieprzowina	PQS	w	porównaniu	 z	mięsem	wołowym	charak-
teryzuje	się	korzystnym	profilem	kwasów	tłuszczowych:	niższą	
zawartością	kwasów	nasyconych	–	SFA	(tzw.	„złego”	tłuszczu)	
i	 znacznie	 wyższą	 zawartością	 wielonienasyconych	 kwasów	
PUFA	(tzw.	„dobrego”	tłuszczu),	a	więc	i	korzystniejszą	propor-
cją	kwasów	PUFA/SFA.	
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KORZYSTNA PROPORCJA KWASÓW OMEGA-6 DO OMEGA-3

	 W	porównaniu	z	mięsem	drobiowym	wieprzowina	PQS,	pomimo	
niższej	całkowitej	zawartości	PUFA,	charakteryzuje	się	znacznie	
korzystniejszą	proporcją	kwasów	omega-6	do	omega-3.	

	 Proporcja	kwasów	omega-6	do	omega-3	w	wieprzowinie,	nieza-
leżnie	od	wyrębu,	wynosi	poniżej	10:1,	a	w	mięsie	drobiowym	
20:1.

WARTOŚCIOWE ŹRÓDŁO DOBRZE PRZYSWAJALNEGO ŻELAZA 

	 Wyniki	badań	wskazują,	że	żelazo	z	mięsa	wchłania	się	w	20-
50%,	natomiast	z	produktów	roślinnych	w	1-8%.	

	 Poza	wątrobą,	najbardziej	bogatą	w	żelazo,	spośród	wszystkich	
elementów	tuszy	wieprzowej	najwięcej	żelaza	zawiera	karkówka	
(6,25	mg/100	 g).	Dla	 porównania	w	powszechnie	 zalecanym	
szpinaku	żelazo	występuje	w	ilości	3,57	mg/100	g,	a	jego	przy-
swajalność	jest	zaledwie	na	poziomie	1%.
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Wartość energetyczna 100 g mięsa wieprzowego (kcal)
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CENNE ŹRÓDŁO WITAMIN

	 Wieprzowina	PQS	jest	cennym	źródłem	witaminy	E,	której	jest	
dwa	razy	więcej	niż	dotychczas	sądzono.	Najwięcej	witaminy	E	
jest	w	boczku.

	 Jest	 również	 bardzo	 dobrym	 źródłem	witamin	 z	 grupy	 B.	 Im	
większa	mięsność,	 tym	więcej	witaminy	B1.	Witaminy	B6	 jest	
najwięcej	w	karkówce.	

MNIEJ KALORII 

	 Aktualnie	100	g	schabu	dostarcza	152	kcal,	a	100	g	szynki	tyl-
ko	118	kcal!	Dla	porównania	100	g	tuszki	kurczaka	to	158	kcal.

	 Wartość	 energetyczna	 (kaloryczność)	wieprzowiny	 zmniejszyła	
się	znacząco	w	efekcie	poprawy	umięśnienia	świń	oraz	ich	lep-
szego	żywienia	i	utrzymania	zgodnie	z	wymogami	dobrostanu.	

*  Łoś-Kuczera i in., 1990. Produkty spożywcze. Skład i wartość odżywcza. Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia, Praca IŻŻ nr 54. 
**  Blicharski i in., 2013. Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów.  
 Warszawa, PZHiPTCh „POLSUS”.
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