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Wstęp 

Niniejsza norma zastępuje Normę w zakresie higieny mięsa świeżego (mrożonego) 

zwierząt rzeźnych nr GB 2707 – 2005 oraz niektóre wskaźniki określone w Normie w 

zakresie świeżych i mrożonych produktów drobiowych nr GB 16869 – 2005. W zakresie 

wskaźników określonych zarówno w niniejszej normie, jak i Normie dot. świeżych i 

mrożonych produktów drobiowych nr GB 16869-2005, przepisy niniejszego dokumentu 

mają pierwszeństwo.  

W odniesieniu do normy GB 2707-2005, niniejsza norma wprowadza następujące 

najważniejsze zmiany:  

--Nazwa normy ulega zmianie na „Krajowa norma w zakresie bezpieczeństwa 

żywności – Świeże (mrożone) produkty pochodzące ze zwierząt rzeźnych i drobiu”;  

--W normie dodano terminy i definicje;  

--W normie zmieniono wymagania dotyczące surowców;  

--W normie zmieniono wymagania dotyczące właściwości organoleptycznych;  

--W normie zmieniono parametry fizykochemiczne.  
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Krajowa norma w zakresie bezpieczeństwa żywności 

Świeże (mrożone) produkty pochodzące ze zwierząt rzeźnych i 

drobiu 

1. Zakres  

Niniejsza norma dotyczy świeżych (mrożonych) produktów pochodzących ze zwierząt 

rzeźnych i drobiu.  

Niniejsza norma nie obejmuje gotowych do spożycia surowych produktów mięsnych.  

2 Terminy i definicje  

2.1 Świeże mięso pochodzące ze zwierząt rzeźnych i drobiu  

Mięso niepoddane procesowi mrożenia uzyskane w wyniku uboju i obróbki żywych 

zwierząt rzeźnych (świń, bydła, owiec/kóz, królików, itp.) i drobiu (kurcząt, kaczek, 

gęsi, itp.).  

2.2 Mrożone mięso pochodzące ze zwierząt rzeźnych i drobiu  

Mięso poddane procesowi mrożenia w temperaturze ≤ -18°C uzyskane w wyniku 

uboju i obróbki żywych zwierząt rzeźnych (świń, bydła, owiec/kóz, królików, itp.) i 

drobiu (kurcząt, kaczek, gęsi, itp.).  

2.3 Uboczne produkty pochodzące ze zwierząt rzeźnych i drobiu  

Podroby, głowy, szyje, ogony, skrzydła, łapy oraz inne jadalne produkty uzyskane w 

wyniku uboju i obróbki żywych zwierząt rzeźnych (świń, bydła, owiec/kóz, królików, 

itp.) i drobiu (kurcząt, kaczek, gęsi, itp.).  

3 Wymagania techniczne  

3.1 Wymagania dotyczące surowców  

Żywe zwierzęta rzeźne oraz drób poddaje się przed ubojem kwarantannie i kontroli 

organów nadzoru zdrowia zwierząt.  

3.2 Wymagania w zakresie właściwości organoleptycznych  

Właściwości organoleptyczne są zgodne z wymaganiami określonymi w tabeli 1.  

Tabela 1 Wymagania w zakresie właściwości organoleptycznych 

Element Wymagania Metody inspekcji 
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Barwa i połysk Produkt ma swoiste dla 

niego barwę i połysk. 

Pobrać umiarkowaną 

próbkę produktu, 

umieścić ją w czystym, 

białym naczyniu (z 

porcelany lub podobnego 

materiału), obserwować 

jej barwę, połysk i stan w 

naturalnym świetle, 

powąchać. 

Zapach Produkt ma swoisty dla 

niego zapach, pozbawiony 

jest zapachu 

nieprawidłowego. 

Stan Produkt jest w stanie dla 

niego swoistym, bez ciał 

obcych widocznych okiem 

nieuzbrojonym. 

 

3.3 Wskaźniki fizykochemiczne  

Parametry fizykochemiczne są zgodne z wymaganiami określonymi w tabeli 2.  

Tabela 2 Wskaźniki fizykochemiczne 

Element Wskaźnik Metoda badania 

zawartość całkowitego 

azotu lotnych zasad 

amonowych (N-

LZA)/(mg/100g) ≤ 

15 GB 5009.228 

 

3.4 Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń   

Należy przestrzegać dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w podrobach zwierząt 

rzeźnych i drobiu określonych w przepisach normy GB 2762 dotyczących podrobów 

zwierząt rzeźnych i drobiu. Należy przestrzegać dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w produktach innych, niż podroby zwierząt rzeźnych i drobiu 

określonych w przepisach normy GB 2762 dotyczących mięsa zwierząt rzeźnych i 

drobiu.  

3.5 Dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów i dopuszczalny poziom 

pozostałości leków weterynaryjnych  
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3.5.1 Obowiązuje dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów określony w 

przepisach normy GB 2763.  

3.5.2 Obowiązuje dopuszczalny poziom pozostałości leków weterynaryjnych 

określony we właściwych rozporządzeniach i komunikatach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument przełożony na język polski  
i udostępniony przez 

 


