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STANISŁAW TYSZKIEWICZ   

W POSZUKIWANIU JEDNOZNACZNEJ DEFINICJI MI�SA 
CIEL�CEGO ORAZ WYRÓ�NIKÓW PRZYDATNYCH W OCENIE 

JEGO JAKO�CI 

 

S t r e s z c z e n i e 
 
Przedstawiono zagadnienia zwi�zane z potrzeb� ustalenia zasad klasyfikacji mi�sa bydl�cego, 

wyst�puj�cego w obrocie handlowym. Problem dotyczy jednoznacznego rozró�niania dro�szego mi�sa 
ciel�cego od ta�szego mi�sa wołowego. Stosowane w mowie potocznej i zapisane w dokumentach 
definicje mi�sa ciel�cego i wołowego znacznie si� ró�ni�, szczególnie ze wzgl�du na dobór kryteriów, jak 
i brak powszechnej zgody na jednoznaczny model opisuj�cy preferencje konsumentów. Próbuj�c dokona� 
oceny przydatno�ci ró�nych, mo�liwych do zaakceptowania, kryteriów rozró�niania mi�sa ciel�cego od 
wołowego, wskazuje si� na ocen� stanu dojrzało�ci układu kostnego, jako najlepszy wska�nik. W celu 
rozró�nienia mi�dzy ciel�tami a młodymi osobnikami bydła, których mi�so b�dzie traktowane jako mi�so 
wołowe, wi�ksz� przydatno�� praktyczn� ma graniczna, łatwo mierzalna masa przedubojowa arbitralnie 
ustalona w przepisach Unii Europejskiej na 300 kg (masa tuszy 185 kg) ni� niedaj�cy si� sprawdzi�, 
wynikaj�cy jedynie z dokumentacji wiek zwierz�t. Dla konsumentów najprawdopodobniej 
najwa�niejszymi kryteriami oceny b�d� cechy charakterystyczne: konsystencja i smakowito�� kulinarnie 
przetworzonego mi�sa, a przy zakupie detalicznym wygl�d elementów handlowych i barwa surowego 
mi�sa. 

 
Słowa kluczowe: normalizacja, nomenklatura, mi�so ciel�ce, mi�so wołowe, jako�� 
 

Wprowadzenie 

W dniu 14 czerwca 2005 r., w Brukseli, odbyło si� zorganizowane przez Dyrekcj� 
Generaln� Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej seminarium zatytułowane 
„Veal Hearing” (Wiedza o ciel�cinie). Celem tego seminarium było przedyskutowanie 
potrzeby i kierunków harmonizacji unijnych przepisów dotycz�cych produkcji i handlu 
mi�sem ciel�cym. Unijny rynek mi�sa wołowego i ciel�cego jest aktywnie sterowany 
i wspomagany przez władze Unii w ramach wspólnej polityki rolnej. W ramach 
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programowania i realizacji zasad tej polityki powstało szereg przepisów prawnych 
reguluj�cych i harmonizuj�cych ró�ne domeny �ycia gospodarczego i społecznego. 
Przy tworzeniu tych przepisów zabrakło jednak woli konsekwentnego utrzymania ich 
spójno�ci, przynajmniej w zakresie definiowania obiektów podlegaj�cych regulacji. 
Mankament ten pojawił si� przy definiowaniu mi�sa ciel�cego, a ró�nice w definicjach 
przyj�tych w ró�nych przepisach maj� najcz��ciej merytoryczny charakter. Podj�cie 
przez władze Unii Europejskiej dyskusji nad potrzeb� harmonizacji tych przepisów 
zbiega si� w czasie z pocz�tkiem prac ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rolniczych Norm Jako�ciowych, nad 
projektem mi�dzynarodowej normy na mi�so ciel�ce. 

Nazewnictwo mi�sa bydl�cego 

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, znacz�c� 
pozycj� w produkcji, jak i konsumpcji mi�sa ma mi�so bydl�ce. Pod nazw� mi�so 
bydl�ce rozumie si� mi�so pozyskane z uboju zwierz�t, gatunku bydło domowe (Bos 
taurus). W niektórych cieplejszych regionach �wiata, głównie w Azji, Afryce i 
Ameryce Południowej mi�so bydl�ce pozyskuje si� równie� z uboju zwierz�t gatunku 
zebu (Bos indicus) oraz miesza�ców obu gatunków bydła. Zwyczajowo, w produkcji i 
handlu mi�sem bydl�cym rozró�nia si� mi�so zwierz�t dorosłych nazywane mi�sem 
wołowym (synonim wołowina), a od mi�sa zwierz�t młodych nazywane mi�sem 
ciel�cym (synonim ciel�cina). W Polsce nazwy te maj� charakter nazw potocznych i 
figuruj� w słowniku J�zyka Polskiego [17]. Zgodnie z definicjami ww. słownika, 
wołowina to „mi�so z wołu lub z krowy; mi�so wołowe”, a ciel�cina to „mi�so 
ciel�ce” za� ciel� to „małe, młode krowy, łani sarny i innych prze�uwaczy”. Terminy 
wołowina i ciel�cina w powy�szym znaczeniu u�ywane s� w Polskich Normach [7, 8] 
oraz w nazewnictwie popularnych produktów rynkowych (np. konserwa „wołowina we 
własnym sosie”, „parówki ciel�ce”). Mo�na spotka� si� z przypadkami odst�pstw od 
tych racjonalnych, wydawałoby si�, zasad nomenklaturowych. W niektórych 
publikacjach w czasopismach naukowych i technicznych autorzy u�ywaj� terminu 
„mi�so bydl�ce” zast�pczo w stosunku do mi�sa wołowego, zaw��aj�c jego zakres 
znaczeniowy. Jest to skutek wprowadzenia przez prof. Pezackiego, w jego popularnych 
publikacjach i podr�cznikach [6], terminów „mi�so bydl�ce” zamiast „mi�so wołowe” 
oraz „mi�so �wi�skie” zamiast „mi�so wieprzowe”, co miało z zało�enia skorygowa� 
nieadekwatno�� stosowanych zwyczajowo terminów z nazwami gatunkowymi zwierz�t 
rze�nych. Odwrotna sytuacja zaistniała przy tworzeniu systematyki towarowej i 
ustanawianiu terminologii przydatnej w mi�dzynarodowym handlu mi�sem. Polskie 
przepisy w tym wzgl�dzie [16], wzorowane zreszt� na przepisach Unii Europejskiej, 
nazywaj� mi�sem wołowym cało�� mi�sa bydl�cego i nie przewiduj� wyró�nienia 
mi�sa ciel�cego osobnymi kodami. Jest to o tyle niezrozumiałe, �e w przypadku mi�sa 
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pozyskiwanego z uboju innych zwierz�t gospodarczych, konkretnie mi�sa baraniego, 
istnieje wyró�nienie mi�sa zwierz�t młodych w postaci tusz i półtusz z jagni�t (kod 
0204 10 00). Zwyczajowo w krajach europejskich termin „mi�so wołowe” dotyczy 
mi�sa dorosłych zwierz�t gatunku bydło domowe bez wyró�nienia płci i precyzowania 
wieku zwierz�t. Mo�e si� jednak zdarzy�, �e zaistniej� warunki do dywersyfikacji tego 
terminu poprzez wprowadzenie nazewnictwa bardziej szczegółowego lub przed 
podanie adresowanych do konsumentów dodatkowych informacji na etykietach i w 
reklamie. Precedensem było nazwanie „mi�sem byczym”, mi�sa wołowego 
produkowanego we Francji w rejonie Camarque (delta Rodanu) i podlegaj�cego 
ochronie nazwy pochodzenia zgodnie z obowi�zuj�cymi w Unii Europejskiej 
przepisami o ochronie nazw i znaków geograficznych [10]. Chroniona nazwa to 
„Taureaux de Camarque” w dosłownym tłumaczeniu „Buhaje z Camarque”, 
informuj�ca konsumentów, �e hodowanych w rejonie Camarque bydl�t rasy Brave i 
Camarque nie kastruje si�. Warunki do bardziej szczegółowego informowania 
konsumentów o charakterze oferowanego im mi�sa stworzyło Rozporz�dzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1760/2000 [12] przewiduj�ce nieobligatoryjne 
rozszerzone znakowanie (etykietowanie) mi�sa wołowego i produktów z wołowiny 
informacjami o jego pochodzeniu. Jest wielce prawdopodobne, �e brak rozró�nienia 
mi�sa wołowego od ciel�cego w nomenklaturze handlowej Unii oraz brak jednolitej 
definicji mi�sa ciel�cego było jednym z głównych powodów przeprowadzenia 
internetowych bada� ankietowych [22] i rozpocz�cia konsultacji (organizacja 
konferencji Veal Hearing) dotycz�cych potrzeby harmonizacji przepisów reguluj�cych 
produkcj� i obrót mi�sa ciel�cego. Przeprowadzono równie� badanie opinii 
poszczególnych krajów członkowskich Unii na potrzeby Komitetu Zarz�dzaj�cego ds. 
Mi�sa Wołowego i Ciel�cego Komisji Unii Europejskiej. W Polsce problem 
dobrowolnych deklaracji na etykietach mi�sa bydl�cego, maj�cych wej�� w �ycie jako 
realizacja 16 artykułu Rozporz�dzenia 1760/2000 [12], był dyskutowany w gronie 
przedstawicieli hodowców bydła, producentów mi�sa oraz ekspertów na posiedzeniu 
roboczym w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 lipca 
2005 r. 

Ró�norodno�� urz�dowych i potocznych definicji mi�sa ciel�cego w Unii  
Europejskiej  

W Unii Europejskiej jednoznaczna definicja mi�sa ciel�cego nie istnieje, 
natomiast w aktach prawnych pojawiaj� si� ró�ne, czasem sprzeczne, kryteria 
odró�niaj�ce mi�so ciel�ce od wołowego. Podstawowymi kryteriami s�: masa �ywa 
zwierz�cia przed ubojem oraz wiek w chwili uboju, wyst�puj�ce jednocze�nie lub 
osobno.  
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W Dyrektywie Rady 93/24 w sprawie statystycznego nadzoru nad produkcj� 
bydła [4] pojawiaj� si� dwie definicje ciel�cia. W artykule 3. punkt 1. jako ciel�ta 
rozumie si� „zwierz�ta z gatunku bydło w wieku poni�ej 1. roku, ubijane jako ciel�ta” 
za� w artykułach 10. punkt 2. i 12. punkt 2. „zwierz�ta gatunku bydło domowe o masie 
mniejszej ni� 300 kg nieposiadaj�ce jeszcze stałych z�bów”. Uwzgl�dnione w 
dyrektywie kryterium polegaj�ce na braku z�bów stałych u ciel�t pozostaje w pewnej 
sprzeczno�ci z kryterium wieku do 1. roku, gdy� pierwsze stałe z�by przedtrzonowe u 
bydła wyrastaj� w 5–6 miesi�cu �ycia, a zast�pienie mlecznych z�bów na stałe 
nast�puje w wieku 14–25 miesi�cy [18].  

Decyzja Komisji nr 94/433 dotycz�ca rozporz�dzenia wykonawczego do 
Dyrektywy Rady 93/24 w zakresie bada� statystycznych dotycz�cych pogłowia i 
hodowli bydła [2], a w szczególno�ci jej zał�cznik I okre�la ciel�ta jako zwierz�ta 
domowe z gatunku bydła domowego, których masa �ywca jest ni�sza lub równa 300 
kg. Zgodna z t� definicj� jest definicja mi�sa wołowego zawarta w Rozporz�dzeniu 
Rady 1254/99 [11] dotycz�cym wspólnej organizacji rynków sektora mi�sa wołowego, 
które okre�la wołowin� jako mi�so pochodz�ce ze zwierz�t, których masa ciała przed 
ubojem przekracza 300 kg.  

W innych przepisach dotycz�cych ciel�t i mi�sa ciel�cego kryteriami s� 
równocze�nie masa tuszy i wiek zwierz�t w chwili uboju. W Rozporz�dzeniu Rady nr 
1782/2003, ustalaj�cym wspólne zasady systemów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
[14], a w szczególno�ci w art. 130 zapisano, �e premie ubojowe mog� by� stosowane w 
przypadku ciel�t ubijanych w wieku powy�ej 1 miesi�ca i poni�ej 8 miesi�cy, których 
masa tuszy wynosi do 185 kg. Dyspozycje Rozporz�dzenia 1782/2003 zostały 
uzupełnione dyspozycjami Rozporz�dzenia Komisji 1973/2004, a w szczególno�ci 
artykułem 122. paragraf 4., zgodnie z którym w przypadkach gdy masa tuszy nie mo�e 
by� ustalona w zakładzie ubojowym, to warunek zapisany w artykule 130. punkt 1. 
Rozporz�dzenia 1782/2003, dotycz�cy masy tuszy wynosz�cej 185 kg, uznaje si� za 
spełniony, je�eli masa �ywca nie przekracza 300 kg. 

Maksymalny wiek ciel�t w chwili uboju był w przepisach unijnych ró�nie 
okre�lany. Poza cytowan� Dyrektyw� Rady 93/24, przewiduj�c� ubój ciel�t w wieku 
poni�ej 1. roku, był to wiek zdecydowanie młodszy. W Dyrektywie Rady 91/629 [3] 
był to wiek 6 miesi�cy, a w Rozporz�dzeniu Rady nr 1254/99 [11] wiek 7 miesi�cy, 
przedłu�ony pocz�wszy od 1 stycznia 2005 r. do 8 miesi�cy.  

Przepisy Unijne nie precyzuj� kryteriów jako�ciowych mi�sa ciel�cego, a te 
przede wszystkim interesuj� konsumentów. Zgodnie z badaniami ankietowymi [22] 
najwi�ksze znaczenie dla konsumentów ma konsystencja i smakowito�� mi�sa. 
Mniejsz� wag� przywi�zuj� konsumenci do barwy mi�sa ciel�cego, mimo �e to 
kryterium w istotny sposób je ró�nicuje. W krajach Unii Europejskiej, na rynku istniej� 
obok siebie dwa rodzaje ciel�ciny: ciel�cina klasyczna pochodz�ca ze zwierz�t 
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karmionych mlekiem lub paszami mlekopodobnymi, a ubijanych w młodym wieku 
oraz ciel�cina „rosé” pochodz�ca ze zwierz�t karmionych wieloskładnikowymi 
tre�ciwymi paszami i ubijanych w starszym wieku. Ciel�cina klasyczna charakteryzuje 
si� jasnoró�ow� barw�, za� ciel�cina rosé barw� ciemnoró�ow�, od której zreszt� 
pochodzi nazwa tego typu mi�sa. Zarówno jedna, jak i druga ciel�cina ma w Europie 
swoich amatorów [22]. Szacuje si�, �e produkcja ciel�ciny rosé stanowi tylko około 
2% ciel�ciny w Unii Europejskiej, ale w Holandii, w której przeszło połow� 
produkowanego mi�sa bydl�cego stanowi ciel�cina, udział ciel�ciny rosé wynosi około 
¼ produkcji. W roku 2004 było to 48000 ton [21]. Istnienie na rynku europejskim 
ciel�ciny rosé nie jest usankcjonowane w przepisach i ten swoisty „brojler bydl�cy” 
korzysta z nazwy ciel�cina nieco na wyrost, budz�c sprzeciw organizacji 
konsumenckich [23]. 

Definicja mi�sa ciel�cego w zaleceniach Komisji Kodeksu �ywno�ciowego 
FAO/WHO 

W roku 1975 został opublikowany dokument Komisji Kodeksu �ywno�ciowego 
FAO/WHO o symbolu CAC/RCP 7 – 1974 zatytułowany ”Zalecany mi�dzynarodowy 
system  opisu tusz zwierz�t gatunków bydła domowego i �wini domowej oraz opis 
zalecanego mi�dzynarodowego rozbioru na elementy handlowe mi�sa wołowego, 
ciel�cego, baraniego, jagni�cego i wieprzowego b�d�cego w obrocie 
mi�dzynarodowym” [19]. W dokumencie tym sformułowano zalecan� definicj� mi�sa 
ciel�cego, a jako kryteria kwalifikuj�ce przyj�to stopie� dojrzało�ci oceniany na 
podstawie ogl�dzin układu kostnego oraz barw� mi�sa. W 6-stopniowej skali 
dojrzało�ci bydła wyró�nia si� dwie pozycje dotycz�ce ciel�t ubijanych w wieku 4–5 
miesi�cy i 5–9 miesi�cy, o odmiennym opisie wygl�du układu kostnego, za� w 5-
stopniowej skali barwy mi�sa bydl�cego dwie pozycje: jasno ró�owe i ró�owe 
charakterystyczne dla mi�sa ciel�cego. W charakterystyce układu kostnego młodego 
bydła klasyfikowanego jako ciel�ta uwzgl�dnia si� wyra�ny rozdział mi�dzy kr�gami 
krzy�owymi, brak lub nieznaczne oznaki kostnienia cz��ci chrz�stnych wyrostków 
kr�gów krzy�owych, l�d�wiowych i piersiowych, mniej lub bardziej czerwon� barw� 
kr�gów oraz kształt i barw� �eber. Dodatkowym kryterium w ocenie mi�sa ciel�cego 
jest masa tuszy limitowana na poziomie 150 kg (330 lb). W dokumencie zdefiniowana 
jest tusza bydl�ca (wykrwawiona, wytrzewiona, oskórowana, bez głowy, nóg i 
genitaliów z/lub bez ogona). 
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Definicja mi�sa wołowego w normie Europejskiej Komisji Gospodarczej  
Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG/ONZ na mi�so wołowe w tuszach 
i elementach handlowych i jej znaczeniu w przyszło�ciowym definiowaniu mi�sa 
ciel�cego w normie na mi�so ciel�ce 

W 2004 roku zostało opublikowane drugie wydanie normy EKG/ONZ na mi�so 
wołowe w tuszach i elementach handlowych, a w planach Grupy Roboczej powołanej 
do opracowania Rolniczych Norm Jako�ciowych przewidziano opracowanie norm na 
mi�so ciel�ce. W normie na mi�so wołowe, w�ród kategorii u�ytkowych zwierz�t 
rze�nych przewidziano „młode bydło w wieku 6–12 miesi�cy”, co mo�na by odczyta� 
jako wskazówk�, �e w normie na mi�so ciel�ce w tuszach i elementach uwzgl�dnione 
b�d� zwierz�ta młodsze, w wieku do 6 miesi�cy. Jednak�e to nie wiek jest 
decyduj�cym czynnikiem kształtuj�cym cechy jako�ciowe mi�sa i mo�na sobie 
wyobrazi�, �e maksymalny wiek ciel�t b�dzie wy�szy, przypuszczalnie, ze wzgl�du na 
praktyk� krajów Unii Europejskiej, „poni�ej 8 miesi�cy”. Zasad� normalizacji 
mi�dzynarodowej jest, by nie wymy�la� i propagowa� własnych kryteriów, ale 
sankcjonowa� i upowszechnia� kryteria funkcjonuj�ce w praktyce, ewentualnie tylko 
wskazuj�c obszary, na których dana wersja kryterium obowi�zuje. Równie� 
nazewnictwo pojawiaj�ce si� na etykietach i w reklamie musi respektowa� przepisy 
obowi�zuj�ce w kraju odbiorcy mi�sa, niezale�nie od przepisów obowi�zuj�cych w 
kraju eksportera. 

Definicja i kryteria mi�sa ciel�cego z wyró�nieniem jasnego mi�sa ciel�cego 
w systematyce mi�sa bydl�cego stosowanej w Australii 

Ustalenie wymaga� jako�ciowych dotycz�cych mi�sa i zwi�zanych z tym 
regulacji normalizacyjnych w Australii znajduje si� w kompetencjach organizacji 
producentów AUS-MEAT Limited. Z opracowanego przez t� instytucj� przewodnika 
dotycz�cego mi�sa wołowego korzystano, opracowuj�c mi�dzynarodow� norm� 
EKG/ONZ na mi�so wołowe i zapewne skorzysta si� opracowuj�c norm� na mi�so 
ciel�ce. Według informacji uzyskanych od Evansa z AUS-MEAT [21], w 7. wydaniu 
Handbook of Australian Meat miała by� wprowadzona (w ko�cu 2005 r.) definicja 
ciel�t, według której s� to samice oraz kastrowane lub niekastrowane samce bydła, u 
których: 
• brak jest oznak wzrostu stałych z�bów, 
• masa tuszy jest nie wi�ksza ni� 150 kg (poubojowa ciepła masa tuszy HSCW), 
• u samców kastrowanych brak jest �ladów kastracji, 
• barwa mi�sa jest zgodna ze skal� barwy mi�sa ciel�cego AUS-MEAT w zakresie 

V 1 do V 5 ocenian� na przekroju mi��nia najdłu�szego grzbietu (m. longissimus 
dorsi) przy zastosowaniu wzorców barwnych AUS-MEAT. 
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W normie AUS-MEAT wyró�nia si� lekk� (jasn�) ciel�cin� Light Veal w dwóch 
podklasach zró�nicowanych ze wzgl�du na mas� tuszy: 
• Light Veal (BOBBY) o masie tuszy do 40 kg (HSCW),  
• Light Veal o masie tuszy do 70 kg i barwie zgodnej z wariantami od V1 do V5 skali 

AUS-MEAT 
oraz ciel�cin� Veal, której wyr�by pochodz� z tusz o masie od 70,1 kg do 150 kg 
(HSCW) i maj� barw� zgodn� z wariantami od V1 do V5 skali AUS-MEAT. Ostatni 
wzorzec barwy V5 ma zdecydowanie barw� ciemnoró�ow�, wi�c jak z tego wynika, 
nawet zwierz�ta zaliczane do ciel�t lekkich mog� mie� mi�so typu rosé, ale wymóg 
braku oznak wzrostu z�bów stałych stawia limit wieku uboju zwierz�t na poni�ej 7 
miesi�cy, gdy� jak wspomniano, pierwsze z�by stałe wyrastaj� u bydła w 5 - 6 
miesi�cu �ycia. 

Próba oceny merytorycznej wa�no�ci i praktycznej przydatno�ci kryteriów  
ró�nicuj	cych młode bydło rze
ne i ich mi�so 

Przyst�puj�c do próby dokonania oceny warto�ci merytorycznej i praktycznej 
przydatno�ci funkcjonuj�cych kryteriów charakteryzuj�cych młode bydło rze�ne, 
w tym potocznie rozumiane ciel�ta, nale�y przyj�� pewne zało�enia wyj�ciowe, a 
mianowicie: 
1) mi�so ciel�ce jest postrzegane przez zdecydowan� wi�kszo�� konsumentów jako 

mi�so drogie, o wysokiej jako�ci, a w zwi�zku z tym istnieje tendencja do 
podmiany go mi�sem ta�szym o ni�szej warto�ci; 

2) ró�ne warianty, jako�ciowo zró�nicowanego, mi�sa ciel�cego i mi�sa z młodego 
bydła mog� mie� swoich zwolenników, a stosowane nazewnictwo towarowe nie 
mo�e dyskredytowa� jego walorów lub zniech�ca� ludzi do zakupu i konsumpcji 
preferowanego rodzaju mi�sa; 

3) jest spraw� wielce dyskusyjn� czy konsument pragnie by� informowany w 
detaliczny sposób o sposobie chowu zwierz�t rze�nych i warunkach pozyskiwanie 
mi�sa. Mo�na s�dzi�, �e wi�kszo�� konsumentów nie jest zainteresowana wiedz� o 
kastrowaniu lub sposobie uboju zwierz�t. Wyj�tek mog� stanowi� konsumenci, 
którym nakazy religijne zabraniaj� jedzenia mi�sa pozyskanego inaczej ni� w 
rytualny sposób; 

4) wprowadzony powszechnie w Unii Europejskiej system rejestrowania i 
archiwizowania danych dotycz�cych hodowli i uboju bydła nie jest niezawodny, a 
jego przydatno�� mo�e w stosunkowo krótkim czasie okaza� si� w�tpliwa i 
niepotrzebnie kosztowana w stosunku do zagro�e� zdrowotnych, którym miała 
zapobiega�; 
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5) prezentowana próba oceny kryteriów jest subiektywn� propozycj� autora, 
pokazuj�c� raczej sposób rozwi�zywania problemu ni� pretenduj�c� do wskazania 
optymalnych wyborów przydatnych do celów normalizacyjnych i legislacyjnych. 

Próba oceny polegała na okre�leniu, w skali 5-punktowej, wa�no�ci 
merytorycznej i przydatno�ci do ró�nych celów kryteriów ilo�ciowo-jako�ciowych 
dotycz�cych: 
I – młodego bydła (ciel�t), 
II – tusz i ich elementów, 
III – mi�sa (tab. 1). 

Rezygnuj�c ze szczegółowego argumentowania wystawionych ocen, autor 
chciałby zwróci� tylko uwag� na pewne zjawiska o bardziej ogólnym charakterze: 
• wy�sze oceny warto�ci merytorycznej kryteriów od ich przydatno�ci wynikaj� 

z faktu docenienia przydatno�ci kryteriów w ró�nych mo�liwych aspektach np. 
w aspekcie walorów poznawczych wyników analizy porównawczej zbiorów 
danych za pewien okre�lony czas, w skali kraju lub rejonu, 

 



 

T a b e l a  1 
 

Ocena merytorycznej wa�no�ci i przydatno�ci kryteriów ilo�ciowo-jako�ciowych ró�nycuj�cych młode bydło rze�ne i ich mi�so 
Essentially importance and usefulness evaluation of volume-quality differentiating young slaughter cattle and its meat 

 

Grupa 
Group 

Kryterium 
Criterion 

Wa�no�� 
merytoryczna 

Factual 
importance 

Przydatno�� do celów 
administracyjnych, 

statystycznych i 
kontrolnych 

Suitability for 
administrative, 

statistical and control 
purposes 

Przydatno�� do 
wyboru przy zakupie 

detalicznym 
Suitability for choice 
during purchase and 

retail shopping 

Przydatno�� do oceny 
jako�ci przez 
ostatecznego 
konsumenta 

Suitability for 
evaluation of quality 

by final consumer 

I 

•masa przedubojowa ew. klasa 
wagowa zwierz�t  
•stan uz�bienia zwierz�t 
•wiek zwierz�t wg  
dokumentacji 
•informacje o zwierz�tach oraz 
o warunkach chowu i uboju 
(rasa, płe�, warunki chowu) 

•ante-slaughter body weight or 
weight grade of animals 
•state of animal teeth 
•age of animals according to 
documentation 
•information on animals and 
conditions of management and 
slaughter (breed, gender and 
conditions of management) 

 
+ + + 
 + + 

+ + + 
 

+ + + + 

 
+ + + + 

+ 
+ + + 

 
+ + + 

 
+ 
- 
- 
 

+ + + 

 
- 
- 
- 
 

+ 

II 

• tuszy 
• (wielko��) standardowych 
elementów  
•ocena dojrzało�ci na podstawie 
stanu kostnego tuszy lub 
niektórych elementów tuszy 
•wygl�d elementów tuszy 

•carcass weight 
•weight (size) of standard  
elements 
•evaluation of maturity on the 
ground of bone state of carcass or 
some elements of carcass 
•appearance of carcass elements 

+ + + 
+ + + 

 
+ + + + 

 
 

+ + 

+ + + + 
+ + + 

 
+ + + 

 
 
- 

- 
+ + +  

 
- 
 
 

+ + ++ 

- 
+ + 

 
- 
 
 
- 



 

 

III 

•barwa mi�sa surowego 
•konsystencja mi�sa po  
ugotowaniu 
•smakowito�� mi�sa 
•soczysto�� 
•barwa mi�sa po ugotowaniu 
•ubytki w czasie obróbki  
cieplnej 
•inne mierzalne 
fizykochemiczne parametry 
mi�sa 

•colour of raw meat 
•consistency of meat after 
 cooking 
•palatability of meat 
•juiciness 
•colour of meat after cooking 
•losses during thermal  
treatment 
•other measurable physico-
chemical parameters of meat 

+ + + + 
+ + +  

 
+ + + 
+ + + 
+ + 

 
+ + 

 
+ + + 

+ + + 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

+ 

+ + ++ 
+ + 

 
+ + 
+ + 
+ 
 

+ 
 
- 

+ + 
+ + + +  

 
+ + + + 

+ ++ 
++ 

 
+ + 

 
- 

Obja�nienia: 
Skala wa�no�ci merytorycznej i przydatno�ci kryteriów 
- niewa�ne   nieprzydatne 
+ mało wa�ne   mało przydatne 
++ �rednio wa�ne   �rednio przydatne 
+ + + wa�ne  przydatne 
+ + + + bardzo wa�ne bardzo przydatne 

Explanatory notes: 
Scale of factual importance and suitability of criteria 
- not important  unsuitable 
+ little important  little suitable 
++ medium important medium suitable 
+++ important  suitable 
++++ very important very suitable 
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• nie wyklucza si� mo�liwo�ci wyboru innych, ni� poddanych ocenie, kryteriów 
ilo�ciowych i jako�ciowych uwzgl�dniaj�cych specyfik� charakteryzowanej 
populacji. Np. mo�na sobie wyobrazi� jako kryterium dojrzało�ci zwierz�t stopie� 
rozwoju lub uwstecznienia gruczołów, 

• nisko oceniaj�c przydatno�� mierzalnych chemicznych i fizykochemicznych 
parametrów mi�sa zało�ono, �e ich mierzenie wymagałoby znacznej rozbudowy 
laboratoriów kontrolnych i generowałoby niezbyt uzasadnione koszty. Np. dobrym 
wska�nikiem jako�ci mi�sa bydl�cego mo�e by� zawarto�� mioglobiny w 
mi��niach, ale trudno sobie wyobrazi� masow� analityk� tego barwnika, 

• wystawiaj�c wy�sze oceny przydatno�ci ni� merytorycznej warto�ci niektórych 
kryteriów brano pod uwag� zalety przydatno�ci łatwych do skontrolowania 
kryteriów, obiektywnie i jednoznacznie mierzalnych oraz zdanie konsumentów 
[22] wyra�one w badaniach ankietowych. 

Podsumowanie 

Jako jedyne bezdyskusyjnie najlepsze kryterium rozró�nienia mi�sa ciel�cego od 
mi�sa młodego bydła nale�y uzna� proponowane przez Komisj� Kodeksu 
�ywno�ciowego FAO/WHO kryterium stanu dojrzało�ci układu kostnego mo�liwe do 
stosowania przy ocenie w czasie ogl�dzin tuszy. Wiedz�c, �e mi�so ciel�t mo�e mie� 
ró�n� barw� w zale�no�ci od sposobu �ywienia i czasu trwania tego �ywienia, 
kryterium przydatnym do rozró�nienia ró�nych klas jako�ci mi�sa jest jego barwa. Jej 
ocen� mo�na zobiektywizowa�, wprowadzaj�c wzorce barw lub mierz�c metodami 
instrumentalnymi. W celach administracyjnych, statystycznych i kontrolnych 
przydatne s� przede wszystkim łatwo mierzalne, obiektywne parametry – masa przed- i 
poubojowa zwierz�t.  

Dla kupuj�cego w sklepie mi�so podstawowymi kryteriami wyboru b�d� zapewne 
wygl�d proponowanych mu elementów handlowych, w tym widoczna barwa tkanki 
mi��niowej i tłuszczowej, a dla ostatecznego konsumenta charakterystyczna 
konsystencja i smakowito�� mi�sa ciel�cego po obróbce kulinarnej. 

Dokonana próba oceny merytorycznej wa�no�ci praktycznej i przydatno�ci 
ró�nych kryteriów rozró�niaj�cych ilo�ciowo i jako�ciowo mi�so młodego bydła ma 
zach�ci� do szerszej dyskusji nad wyborem, doskonaleniem i wdro�eniem do praktyki 
tych z nich, które zagwarantuj� osi�gni�cie wa�nego społecznie celu – zapewnienia 
uczciwego handlu mi�sem bydl�cym z po�ytkiem dla jego producentów i 
dystrybutorów, a przede wszystkim jego konsumentów. 
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SEARCHES FOR UNIVOCAL DEFINITION OF VEAL AND PARAMETERS SUITABLE  
FOR EVALUATION OF ITS QUALITY 

 
S u m m a r y 

 
The problems connected with the need to establish the principles of denomination and classification of 

bovine meat, occurring in market were discussed. The problem concerns the unequivocal distinguishing 
between the more expensive veal and cheaper beef. The definitions of veal and beef, as being usually 
employed in common name and those ones appearing in documents differ significantly, especially due to 
the selection of criteria as well as lack of common agreement as to the unequivocal model, describing the 
preferences of consumers. The attempts were undertaken with the aim to evaluate the suitability of 
different acceptable criteria for differentiation between veal and beef. The evaluation of the state of 
maturity of bone system seemed to be the best criterion. To differentiate between calves and young cattle 
the meat of which will be treated as beef, the boundary, easily measurable body weight (ante-slaughter), 
as arbitrarily determined and established in the EU rules, per 300 kg (carcass weight = 185 kg) will have 
more practical suitability, as compared to the non-checkable age of animals, resulting only from 
documents. For consumers, consistency and palatability of culinary processed meat will be probably the 
most important criteria of evaluation. In case of retail purchase, the appearance of commercial elements 
and colour of raw meat will be the decisive factors. 

 
Key words: standardization, nomenclature, veal, beef, quality � 


