
TEMAT :Budowa histologiczna mięsa 

 

 

1.W skład mięsa wchodzą dwa podstawowe rodzaje tkanek: tkanka mięśniowa i tkanka 

łączna, decydujące o wartości użytkowej mięsa. Ilość tych tkanek zależy od części tuszy 

zwierzęcia. Tkanka mięśniowa zbudowana jest z komórek o wydłużonym, wrzecionowatym 

kształcie nazywanych włóknami mięśniowymi. Mięśnie przechodzą w ścięgna, za pomocą 
których są przytwierdzone do kości, są to tzw. mięśnie szkieletowe. Z punktu widzenia 

sporządzania potraw tkanka mięśniowa odgrywa najważniejszą rolę wśród wszystkich 

tkanek. 

2.Tkanka łączna łączy komórki, mięśnie i narządy w całość. Ilość tej tkanki wpływa na 

jakość i przydatność mięsa do celów kulinarnych. 

3.Tkanka kostna tworzy szkielet zwierzęcia zbudowany z kości długich, krótkich, płaskich 

i mieszanych. Kości długie kończyn zawierają wewnątrz szpik kostny bogaty w tłuszcz, 

dlatego są dobrym surowcem do produkcji wywarów. Kości zbudowane są z substancji 

organicznych i nieorganicznych nadających im sztywność i twardość. 

4.Tkanka chrzęstna występuje w częściach stawowych kości, jest mniej zmineralizowana 

niż kości lecz zawiera więcej substancji organicznych. 

5.Tkanka tłuszczowa powstaje przy intensywnym odżywianiu zwierzęcia. Od ilości tej 

tkanki zależy jakość mięsa. Tkanka tłuszczowa jest nierównomiernie rozmieszczona w tuszy 

zwierzęcia. Tkanka tłuszczowa w większej ilości może odkładać się na powierzchni mięśni, 

a w mniejszej ilości lub wcale w tkance łącznej międzymięśniowej dając mięso suche 

o ciemniejszym zabarwieniu. Tworzenie się tłuszczu w tkance łącznej międzymięśniowej 

nazywa się marmurkowatością mięsa. Takie mięso jest bardziej soczyste. 

6.Krew jest jedyną tkanką płynną. Składa się z osocza i zawieszonych w nim krwinek 

czerwonych i białych. Ma wartość odżywczą zbliżoną do wartości odżywczej tkanki 

mięśniowej. 

7. Przerysuj rysunek – budowa mięśnia (str. 176 – Towaroznawstwo i przechowywanie 

żywności). 

8. Wymień rodzaje tkanki mięśniowej. 

9. Wymień rodzaje tkanki łącznej 

 

TEMAT: Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa. 

 

1.W zależności od gatunku zwierzęcia wyróżniamy następujące rodzaje mięsa: 

wołowina: mięso z bydła rogatego; 

cielęcina: mięso z młodego bydła rogatego; 

wieprzowina: mięso z trzody chlewnej; 

konina: mięso z koni; 

baranina: mięso z owiec; 

jagnięcina: mięso z jagniąt. 



 

2.Wartość odżywcza mięsa zależy od udziału w nim poszczególnych tkanek, od jego składu 

chemicznego, który zależy od gatunku, rasy, płci, wieku, stanu zdrowia. 

 

3. Mięso składa się z różnych związków chemicznych decydujących o jego wartości 

odżywczej, strawności, przyswajalności, cechach organoleptycznych i przydatności 

technologicznej. 

 

Korzystając z podręcznika  (str. 176-179) scharakteryzuj związki chemiczne wchodzące w 

skład mięsa ( białko, tłuszcz, węglowodany, składniki mineralne, witaminy, substancje 

wyciągowe- azotowe i bezazotowe) 

 

TEMAT : Cechy mięsa zwierząt rzeźnych 

 

 

Cechy organoleptyczne mięsa decydujące o jego świeżości, przydatności kulinarnej i 

przetwórczej to: 

 

 Konsystencja 

 Zapach 

 Barwa 

 Świeżość  

 

 

 

Zapoznaj się z tabelą 14,2 Cechy organoleptyczne mięsa.( str.180) 

 

 

Serdecznie wszystkich pozdrawiam  

M. Zimna 

 


