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1. Wprowadzenie
Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa (CPSz)
powstało przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Od
początku swojego istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko
wśród rolników zamierzających uruchomić przetwórstwo, ale także wśród
przetwórców, którzy zamierzają rozwijać lub rozszerzać swoją działalność.
W czasie dziesięcioletniego okresu funkcjonowania uruchomione zostały
cztery działy przetwórcze:
- Młyn pozwalający przerabiać zboża na mąkę razową, o wydajności 80
kg drobnej mąki na 1 godzinę.
- Tłocznia soków „bezpośrednich” z owoców ziarnkowych i jagodowych
oraz warzyw korzeniowych, o wydajności np. 800 kg jabłek na 1 godzinę.
- Masarnia w której można produkować wędliny jakościowe i naturalne, o możliwości przerobu 2 sztuk tuczników jednorazowo.
- Mleczarnia z możliwością produkcji pełnej galanterii nabiału z 300
litrów mleka jednorazowo.
Wszystkie przetwórnie planowane były w taki sposób, aby rolnicy zainteresowani uruchomieniem przetwórstwa „przyzagrodowego” mogli zobaczyć funkcjonujące linie przetwórcze wraz z całym niezbędnym zapleczem.
Przetwórnie miały spełniać rolę demonstracyjną, ułatwiając podejmowanie decyzji planistycznych przy powstawaniu małych przetwórni przy gospodarstwach rolnych.
Realizując misję edukacyjną CPSz podjęto decyzję o wyposażeniu masarni
w wędzarnię tradycyjną. Przedsięwzięcie to było odpowiedzią na zmienione w 2014 roku wymagania prawne pozostałości wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA) w wędlinach wędzonych. Pojawiły
się niepokojące głosy, że drobni przetwórcy nie będą w stanie dotrzymać
zaostrzonych wymagań ustawowych. Według Rozporządzenia Komisji (UE)
NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., które zmienia rozporządzenie (WE)
nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych,
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uległ zmianie dopuszczalny poziom czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są markerami występowania tych związków. Do dnia 31.08.2014 r. dotychczasowe wymagania prawne pozwalały
na zawartość:
Benzo(a)piren - 5,0 (μg/kg), natomiast suma czterech związków (benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) - 30,0
(μg/kg)
Wspomniane rozporządzenie zaostrza te wymagania, które od 01.09.2014
r. nie pozwalają przekroczyć:
Benzo(a)piren - 2,0 (μg/kg), natomiast suma czterech związków (benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) - 12,0
(μg/kg).
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014
r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), wprowadzony został „okres przejściowy” dla produktów mięsnych wędzonych bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia 31
sierpnia 2017 roku wyroby wędzone systemem tradycyjnym powinny
spełniać wymogi dotychczasowe, czyli 5,0 (μg/kg) dla benzo(a)pirenu i 30,0
(μg/kg) dla sumy czterech WWA.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), przedłużyło bezterminowo stosowanie
dotychczasowych wymagań odnośnie pozostałości WWA w wyrobach wędzonych systemem tradycyjnym z przeznaczeniem na rynek krajowy.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1255 z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych
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dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych mięsach i produktach mięsnych
oraz w tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, a także w
sprawie ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w żywności
w proszku pochodzenia roślinnego wykorzystywanej do przyrządzania
napojów, przyznało kilku krajom również Polsce możliwość stosowania
odstępstwa od zaostrzonych wymagań dotyczących pozostałości WWA. W
związku z tym, Wyroby wędzone, przeznaczone na rynek krajowy muszą
spełniać wymogi z przez 2011 roku, czyli pozostałości WWA nie mogą
przekroczyć 5,0 (μg/kg) dla benzo(a)pirenu i 30,0 (μg/kg) dla sumy czterech WWA.

2. Tradycyjna wędzarnia w CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu
W CPSz podjęte zostało wyzwanie: zbudowanie wędzarni umożliwiającej
wędzenie systemem tradycyjnym, przy równoczesnym nie przekroczeniu
nowych norm pozostałości WWA. Podjęte wyzwanie okazało się dość
trudne do wykonania już na etapie projektu. Przygotowanie projektu wymagało oględzin wielu obiektów, rozmów i wyjaśnień z przetwórcami. Nie
bez znaczenia były również konsultacje z jednostkami naukowymi oraz
Inspekcją Weterynaryjną. Wnioski z podjętych działań oraz zdobyta wiedza
pozwoliły ustalić główne zależności i parametry. Zaplanowano również
instalację we wszystkich istotnych miejscach czujników temperatury, które
umożliwią nadzorowanie procesu wędzenia. W efekcie powstał projekt,
który po przeniesieniu profesjonalnym narzędziem na papier, pozwolił
przystąpić do realizacji inwestycji.
Projekt dostosowany do istniejącej hali produkcyjnej, uwzględnia lokalne
ograniczenia. Zaplanowano, że komora przylega do szczytowej ściany hali
produkcyjnej. Prowadnice wózków wędzarniczych dostosowane będą do
poziomu posadzki w hali. Palenisko ma być poniżej podstawy wózków
wędzarniczych, połączone z komorą kanałem dymowym. Przepisy wetery7

naryjne nakazują zabezpieczenie wędzarni i jej otoczenia przed warunkami
atmosferycznymi oraz dostępem szkodników, głównie gryzoni,
zaplanowano więc obudowanie wędzarni.

Rys. 1 Elewacja północna budynku CPSz z projektowaną rozbudową
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Rys. 2 Przekrój planowanego budynku z wędzarnią
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Rys. 3 Przekrój planowanego budynku z wędzarnią
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Rys. 4 Rzut planowanego budynku z wędzarnią
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3. Zasadnicze elementy wędzarni:
 Palenisko
Podstawowym wyposażeniem wędzarni jest jej palenisko. Spełnia ono
zasadniczą funkcję: dostarcza do komory temperaturę i dym. Jest również
„generatorem” WWA. Według informacji i publikowanych prac naukowych, WWA powstają w trakcie spalania w wysokiej temperaturze – powyżej 400 0C. Najwyższa temperatura występuje właśnie w palenisku na
szczycie płomienia. Idealnym rozwiązaniem byłoby wędzenie żarem z paleniska i unikanie występowania płomieni. Gdyby produkty w wędzarni
były tylko wędzone, można by pokusić się o takie rozwiązanie. Pamiętać
jednak należy, że wędzarnia tradycyjna w zdecydowanej większości przypadków służy również do suszenia przed wędzeniem, oraz do pieczenia np.
kiełbas. Łączny czas przebywania produktów w komorze wędzarniczej jest
wówczas tak długi, że mało prawdopodobne jest utrzymanie temperatury
samym żarem.

Fot. 2. Palenisko wędzarni
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Umiejscowienie paleniska ma znaczący wpływ na jakość wędzenia, oraz na
ilość WWA w wyrobach wędzonych. Powszechnie paleniska budowane są
bezpośrednio pod komorą wędzarniczą, lub z boku, połączone z nią kanałem dymowym. Oba rozwiązania posiadają zarówno zalety jak i wady. W
pierwszym przypadku zaletą jest możliwość szybkiego podniesienia temperatury w komorze wędzarni, możliwość szybkiej obróbki termicznej a
nawet pieczenia produktów. Wadą natomiast jest mała możliwość kontroli
nad gwałtownymi skokami temperatury w komorze, oraz niebezpieczeństwo okopcenia (osmalenia) wyrobów wędzonych - okopcone fragmenty
zawierają ogromne ilości WWA, głównie benzo(a)pirenu. Takie umiejscowienie paleniska sprawia, że w komorze występują zdecydowanie wyższe
temperatury niż optymalne. Wędzonki charakteryzuje ciemna, opieczona
skórka. Obsługa tak zlokalizowanego paleniska wymaga dużego doświadczenia i wprawy. Nieco lepiej sytuacja przedstawia się, gdy palenisko z
wędzarnią łączy kanał dymowy. Przede wszystkim nie ma niebezpieczeństwa okopcenia wędzonek, łatwiejsza jest możliwość regulacji temperatury
w komorze, nie występują gwałtowne skoki temperatur. Możliwe jest wędzenie w niższych zakresach temperatur. Prowadzenie procesu wędzenia
jest zdecydowanie łatwiejsze. Jako wadę takiego rozwiązania można podać
większą trudność uzyskania w wędzarni wysokich temperatur na potrzeby
np. dopiekania kiełbas.
Bardzo ważnym elementem paleniska jest szczelne zamknięcie. Odcięcie
dopływu powietrza pozwala zmniejszyć tempo spalania drewna, a tym
samym ograniczyć wzrost temperatury. Nieszczelne zamknięcie, w połączeniu z ciągiem kominowym, ogranicza możliwość regulacji temperatury
w komorze wędzarniczej.
Szczelne zamknięcie dostępu powietrza do paleniska w połączeniu z możliwością precyzyjnej regulacji jego dozowania, stanowi znaczne ułatwienie
kontroli spalania drewna, a tym samym kontrolę procesu wędzenia. W
CPSZ zastosowano dodatkowy wlot powietrza do paleniska niezależny od
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drzwiczek. Jest to po prostu ocynkowana rura z zamontowanym obrotowym szybrem. Stanowi ona duże ułatwienie w regulacji temperatury.

Fot. 3. Regulacja dopływu powietrza do paleniska
Dość istotnym czynnikiem z punktu widzenia obsługi, jest sposób dokładania drewna do paleniska i możliwość kontroli ilości pozostałego drewna w
trakcie spalania. Umiejscowienie otworu załadunkowego zbyt nisko, lub
gdy dostęp do niego jest niewygodny, może skutkować zaniedbaniami
podczas nadzoru nad wędzeniem. Idealnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie okienka kontrolnego, umożliwiającego ocenę sytuacji w palenisku,
bez otwierania drzwiczek. W trakcie standardowej kontroli procesu spalania, otwarcie drzwiczek paleniska powoduje automatycznie duży dopływ
świeżego powietrza i tym samym wzrost temperatury. Prostym rozwiązaniem, choć dość kosztownym, jest zainstalowanie drzwi takich jak w domowych kominkach. Pozwalają one na szczelne zamykanie
paleniska oraz kontrolę procesu spalania bez ich otwierania.
W wędzarni tradycyjnej zbudowanej w CPSz palenisko
wyposażone zostało w czujnik
temperatury. Umiejscowiony
on został nad paleniskiem,
Fot. 4. Czujniki temperatury w palenisku i
tam gdzie najczęściej pojawia
kanale dymowym
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się szczyt płomienia i zwykle występuje najwyższa temperatura. Posiadanie takiego czujnika bardzo ułatwia obsługę paleniska i nadzór nad procesem wędzenia. Kontrola temperatury spalania jest bardzo istotna ze
wzglądu na bezpieczeństwo żywieniowe produkowanych wędzonek. Posiadając takie akcesorium, w prosty sposób można prowadzić proces wędzenia nie przekraczając temperatury 425 0C, krytycznej dla powstawania
WWA. Należy wiedzieć, że WWA są mikrocząsteczkami, jeżeli w sprzyjających warunkach (wysoka temperatura) powstaną, to razem z gorącym
powietrzem i dymem dostają się do komory wędzarniczej, a tam osiadają
również na wyrobach poddawanych wędzeniu. Skażenia wędzonek przez
WWA nie da się uniknąć, bez ograniczenia temperatury spalania, nie pomoże nawet najdłuższy kanał dymowy.
 Kanał dymowy
Palenisko z komorą wędzarniczą połączone jest kanałem dymowym. Spełnia on dość ważną funkcję. Dzięki niemu palenisko jest oddalone od komory wędzarniczej, co zabezpiecza wyroby wędzone przed przypadkowym
okopceniem a wiemy, że w okopconych fragmentach są ogromne ilości
WWA. Ponadto wędzonki owiewane są dymem i gorącym powietrzem już
lekko stonowanym, nie ma bezpośredniego spiekania. Inaczej sytuacja
wygląda w wędzarniach z paleniskiem „pod produktem”. Tam często wędzonki są opieczone jak „kiełbasa nad ogniskiem”. W takim przypadku
skórka ma ładny wygląd i zapach, jednak batony pod skórką mają mało
cech wędzonki a więcej cech wędlin pieczonych lub duszonych. Nie oznacza to, że wykorzystując palenisko „pod produktem” nie da się poprawnie
uwędzić, oczywiście można, jednak wymaga to dużej wprawy, staranności i
ciągłego nadzoru procesu wędzenia – jest to trudniejsze.
Zbudowany w wędzarni CPSz kanał dymowy ma długość około 0,8 m. Jest
to „naszym” zdaniem optymalna długość. Z jednej strony wystarczająco
zabezpiecza przed przypadkowym okopceniem wędzonek, z drugiej strony
nie powoduje niepotrzebnych strat temperatury, które może powodować
kanał zbyt długi.
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Bardzo istotne jest pole przekroju kanału dymowego. W wędzarni CPSz
jest on niewiele węższy od paleniska, dzięki czemu nie stanowi bariery dla
przepływu ciepłego powietrza i dymu. Dużym błędem jest ograniczanie
średnicy czy przekroju kanału doprowadzającego dym do wędzarni. Spotyka się rozwiązania oparte na dość długiej, wąskiej rurze łączącej palenisko
z wędzarnią. W założeniach konstrukcja taka ma umożliwić wędzenie w
niższych temperaturach lub ograniczyć temperaturę w komorze wędzarniczej. Te funkcje są oczywiście spełnione, jednak ogólna funkcjonalność
wędzarni została mocno ograniczona. Pod koniec wędzenia, a zwłaszcza
podczas dopiekania kiełbas konieczna jest temperatura w wędzarni na
poziomie 80 - 90 0C. W celu uzyskania tak wysokiej temperatury w wędzarni zasilanej poprzez cienką i długą rurkę, konieczne jest intensywne
spalanie i uzyskiwana wówczas temperatura w palenisku nawet kilkukrotnie przewyższa poziom bezpieczny – poniżej 400 0C. W takim przypadku
zapomnieć należy o spełnieniu wymagań ustawowych pozostałości WWA,
a liczyć się można z kilkunastokrotnym ich przekroczeniem. Z tej przyczyny
kanał dymowy powinien być niezbyt długi a przy tym jak najbardziej przepustowy.
 Komora wędzarnicza
Zasadniczym elementem wędzarni jest komora wędzarnicza. W wędzarni
CPSz zbudowana jest z materiału ceramicznego - cegły czerwonej, układanej „w poprzek”. Wnętrze komory wyłożone zostało płytkami szamotowymi, co zabezpiecza ściany przed pękaniem spowodowanym występowaniem dużych różnic temperatur. Kształt i pojemność komory wędzarniczej mają zasadniczy wpływ na efektywność procesu wędzenia. Jej wymiary i konstrukcja powinny umożliwiać swobodne owiewanie dymem, bez
konieczności manewrowania produktami w trakcie wędzenia. Duże znaczenie mają odległości wędzonych produktów od kanału dymowego i sklepienia. Narożniki komory nie są wystarczająco zadymione i dogrzane, ponieważ ciąg kominowy nie zawsze pozwala na równomierne zadymienie
całej kubatury komory wędzarniczej.
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Fot. 5. Komora wędzarnicza CPSz

Fot. 6. Drzwi komory wędzarniczej

Mając to na uwadze, budując wędzarnię należy przewidzieć większe odległości wędzonych produktów od wylotu kanału dymowego oraz od sklepienia wędzarni. Zbyt małe odległości powodują, że w narożnikach część
produktów jest niedowędzonych a tym bardziej nie mogą tam osiągnąć
zadanej temperatury. W wędzarni CPSz wysokość komory wędzarniczej
ograniczona była względami architektonicznymi, w wyniku czego występowały problemy z jakością wyrobów wędzonych umieszczanych blisko
narożników. Rozwiązaniem okazało się zamontowanie deflektorów pod i
nad wózkiem wędzarniczym. Taki deflektor to nic innego jak blacha z wyprofilowanymi otworami, która ułatwia rozproszenie dymu i temperatury
w komorze. Po zainstalowaniu tych blach, problem niedowędzonych wędlin w narożnikach został wyeliminowany, spowodowały one rozpraszanie
dymu i temperatury po całej komorze, zmniejszając wpływ ciągu kominowego. Przy zachowaniu odpowiednio dużych odległości, instalacja takich
deflektorów nie jest potrzebna. Jednak ze względu na skropliny, które z
17

poziomego sklepienia spadają na wędzonki, górny deflektor przydaje się w
każdym przypadku.
Sklepienie komory wędzarniczej
w kształcie owalu, pozbawione
jest w większości wymienionych
wad. Nie występuje skapywanie
skroplin, ponieważ spływają po
sklepieniu na ściany. Owal eliminuje występowanie narożników, do których trudno dociera
dym i temperatura.
Sposobów i metod umieszczania
i zawieszania w komorze produktów do wędzenia jest bardzo
wiele. W CPSz wykorzystuje się
do tego celu typowe wózki wędzarnicze. Komora zbudowana
jest tak, aby wózek z każdej

Fot. 7. Wnętrze komory z wózkiem

strony miał około 20 cm odstę- Fot. 7. Wnętrze komory z wózkiem
pu od ściany.
Umieszczanie surowców w wędzarni powinno być dostępne bezpośrednio
z hali produkcyjnej. Jest to jeden z warunków bezpieczeństwa żywnościowego. Wózek wprowadzany jest do komory na przystosowanych prowadnicach, wypoziomowanych z posadzką hali produkcyjnej.
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W komorze wędzarniczej CPSz
zainstalowane zostały dwa stałe
czujniki temperatury i jeden na
elastycznym przewodzie, służący
do kontroli temperatury w batonie. Czujniki stałe zamontowane są w ścianach bocznych.
Jeden z nich nisko, nad wylotem
kanału dymowego, drugi po
przeciwnej stronie w górnej
części. Odczyt bieżących wskazań temperatur jak i przegląd
temperatury w trakcie całego
procesu umożliwia rejestrator.
Urządzenie to wyposażone jest
we własną pamięć, z której
Fot. 8. Czujniki temperatury: góra i dół
można informacje o paramekomory oraz sonda do wbicia w
trach
temperaturowych
ze
baton
wszystkich
zainstalowanych
czujników przenieść do komputera w celu np.
analizy i porównań. Kontrola temperatur w
różnych częściach komory dostarcza dość
ważnych informacji. Można obserwować na
przykład, jak rozkłada się temperatura w
trakcie zmniejszania lub zwiększania dopływu
powietrza do paleniska, ale również zmiany
temperatur przy ograniczaniu przepustowości komina. Przy dość dużej ilości rozpalonego drewna w palenisku, zamknięcie dopływu
powietrza powoduje gwałtowny wzrost temFot. 9. Rejestrator temperaperatury w palenisku, w komorze natomiast
tur z wyświetlaczem
wzrost temperatury obserwuje się na oby19

dwu poziomach, jednak jest on zdecydowanie wolniejszy. Jest to naturalnym wynikiem zmniejszenia tępa przepływu powietrza, które dłużej przebywając w palenisku, zostaje rozgrzane do wyższej temperatury. Zmniejszanie przepływu w kominie – wylocie dymu, powoduje gwałtowny wzrost
temperatury w górnej części komory wędzarniczej. Obserwujemy wówczas
bardzo dużą różnicę pomiędzy czujnikami górnym i dolnym w komorze.
Posiadanie możliwości bieżącej kontroli temperatur, pozwala nam tak
manewrować przepływem powietrza, żeby utrzymać optymalną temperaturę dla wszystkich wędzonych wyrobów jednocześnie.
 Odprowadzenie dymu
Ważnym elementem wędzarni
jest przewód kominowy. W
trakcie suszenia surowców
przed wędzeniem, jeżeli odbywa się to w wędzarni, wydziela
się dużo wilgoci, którą należy
jak najszybciej odprowadzić na
zewnątrz. Odpowiada za ten
proces właśnie przewód kominowy. Powinien być on jak najbardziej przepustowy, ponieważ
od tego zależy efektywność i
czas suszenia. W trakcie wędzenia podnoszona jest temperatura produktów, co również powoduje uwalnianie wilgoci. Dla
prawidłowego wędzenia, wilgoć
powinna być z komory jak najszybciej odprowadzona, co
umożliwia
najskuteczniejsze
wędzenie owiewowe. Podczas

Fot. 10. Dźwignia regulacji szybra
w kominie
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procesu samego wędzenia, przekrój przewodu kominowego nie musi być
bardzo duży. Racjonalnym podejściem, jest skonstruowanie komina o jak
największym przekroju – co umożliwi skuteczne suszenie, oraz zamontowanie przesłony (szybra), w celu możliwości dostosowania ciągu kominowego do wymaganych parametrów temperaturowych wędzenia.
Długość (wysokość) komina jest uzależniona od warunków otoczenia i jego
konstrukcji. Przyjmuje się, że komin powinien mieć minimum 1,5m długości, żeby występujący w nim „ciąg” był wystarczająco skuteczny. W niektórych przypadkach może to jednak być niewystarczające. Kiedy szczyt komina wypada poniżej wierzchołka sąsiedniego dachu, jego efektywność
może być niewystarczająca, a wręcz można spodziewać się przy niesprzyjających warunkach wietrznych, nawet odwrotnego kierunku ruchu powietrza w kominie. Konstruując komin wędzarni należy również wziąć pod
uwagę warunki otoczenia.
 Zadaszenie
W CPSz, według zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wędzarnia
wraz z paleniskiem została zadaszona w celu osłony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.
Konieczność zabezpieczenia
przed dostępem szkodników,
zwłaszcza gryzoni, spowodowała że wędzarnia została
również obudowana ścianami. Powstał niewielki nowy
budynek, przylegający do
szczytowej ściany budynku
produkcyjnego. Pomieszczenie wędzarni zostało wypoFot. 11. Budynek wędzarni CPSz w Radomiu sażone w system doprowadzenia świeżego powietrza i
dość skuteczną wentylację, co jest bardzo ważne w miejscu gdzie występu21

je okresowe zadymienie. Zbudowanie wędzarni a zwłaszcza paleniska w
pomieszczeniu posiada wiele zalet. Obsługa paleniska nie jest uzależniona
od warunków atmosferycznych, ponadto powstało miejsce do przechowywania drewna przygotowanego do wędzenia. Ponadto stanowi skuteczne zabezpieczenie przed dostępem gryzoni.

4. Podsumowanie
Do niewątpliwych atutów wędzarni w CPSz, można zaliczyć kanał dymowy
– niezbyt długi i wystarczająco przepustowy, regulację dopływu powietrza
do paleniska oraz czujniki temperatury nad paleniskiem i w komorze wędzarniczej. Sposób załadunku komory jest również godny polecenia. Wsad
umieszczony na typowym wózku wędzarniczym, bez dodatkowych podstawek, czy rusztowań wprowadzany jest do komory, dzięki wypoziomowaniu prowadnic z posadzką hali. Konstrukcja ścian może stanowić element zastanowienia. W naszym przypadku spełniają one swoją funkcję
doskonale. Zbudowane są one z cegły ceramicznej, układanej w poprzek,
dzięki czemu mur jest dość gruby. Taka konstrukcja powoduje jego dużą
pojemność cieplną. W zakładach, gdzie produkuje się większe ilości kiełbasy, którą trzeba wędzić w dwóch a nawet więcej cyklach, ściany wędzarni
powinny być jednak cieńsze. Proces wędzenia pierwszego wózka przebiega
prawidłowo, natomiast problem zaczyna się pojawiać przy kolejnej partii
kiełbasy. Wiadomym jest, że kiełbasę należy przed wędzeniem dobrze
wysuszyć. Temperatura wymagana do tego procesu nie może przekraczać
35-40 0C, ponieważ w wyższej następuje „ścinanie się białek zarówno skórki jak i zewnętrznych warstw farszu, co w efekcie uniemożliwia zdejmowanie osłonki z gotowej kiełbasy. Ponadto, a może przede wszystkim, ścięte
białka skórki stanowią barierę dla przenikania składników dymu wędzarniczego do wnętrza batonów np. kiełbasy. Tak „wędzona” kiełbasa ma skórkę mocno ciemną, natomiast farsz jest raczej „uparowany” z niewielkimi
znamionami wędzenia. W początkowej fazie wędzenia, również niewskazana jest wysoka temperatura w komorze wędzarniczej, ażeby składniki
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dymu mogły przenikać do wnętrza wędzonek. Zastosowana konstrukcja
ścian wędzarni, w końcowej fazie dopiekania kiełbasy na pierwszym wózku, kumuluje duże ilości ciepła. Utrudnione jest przeprowadzenie kolejnego procesu wędzenia, bez studzenia komory. Cieńsze ściany, mniejsza pojemność cieplna umożliwiają szybsze wystudzenie komory i przeprowadzenie kolejnego procesu.
W wędzarni CPSz zastosowany komin dymowy o średnicy około 30 cm, w
czasie suszenia przed wędzeniem okazuje się on za mało wydajny, proces
suszenia trwa zbyt długo. Czas przebywania wyrobów w komorze wędzarniczej nie jest bez znaczenia w kontekście pozostałości WWA, z tego powodu należy zadbać o możliwość szybkiego odprowadzania wilgoci. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się wydłużenie kanału kominowego lub zainstalowanie wentylatora, w celu wywołania silniejszego „ciągu”,
co może pozytywnie wpłynąć na odprowadzanie wilgoci z wędzarni. Tymczasem stosowane jest lepsze rozwiązanie, suszenie wsadu przed wędzeniem prowadzone jest w posiadanej komorze wędzarniczo parzelniczej,
zasilanej elektrycznie. Możliwość utrzymania automatycznie zadanej temperatury, przy możliwości użycia wentylatorów będących na wyposażeniu
komory, skraca czas suszenia kiełbasy do około 30-45 minut, przy zastosowaniu temperatury 35 0C.
W CPSz stosujemy wypróbowaną metodę wędzenia. W przypadku kiełbasy
cienkiej, suszenie odbywa się w „przemysłowej” komorze wędzarniczo
parzelniczej, rzadko w wędzarni. Kiedy suszenie prowadzimy w wędzarni,
dzięki czujnikom temperatur w komorze temperatura utrzymywana jest
poniżej 35 0C. Oszczędnie przy tym dawkowane jest drewno do paleniska i
jest to w zasadzie sama olcha. Jako drewno miękkie nie generuje wysokich
temperatur, wytwarza natomiast większe ilości WWA. W czasie suszenia
nie podnoszona jest temperatura w palenisku powyżej 150 0C, co ogranicza możliwość tworzenia WWA przez drewno olchowe. Początek procesu
wędzenia po suszeniu również prowadzony jest drewnem olchowym, ponieważ temperatura w komorze tylko stopniowo podnoszona jest do 4523

55 0C. Pod koniec procesu wędzenia, kiedy zaczynamy proces dopiekania,
do paleniska dokłada się coraz większy procent drewna twardego – buk,
grab, dąb. Drewno twarde w trakcie spalania wydziela wyższe temperatury
a przy tym nie generuje większych ilości WWA. Dopiekanie trwa do momentu osiągnięcia wewnątrz batonu kiełbasy temperatury 68-70 0C.
Wędzenie batonów grubszych jak szynki, balerony i inne jest prowadzone
podobnie do wędzenia kiełbasy. Zasadniczą różnicą jest to, że obróbkę
termiczną przeprowadza się w komorze wędzarniczo parzelniczej z wykorzystaniem pary i elektrycznego systemu utrzymania temperatury, lub w
kotle parzelniczym.
Najczęściej popełniane błędy wędzarnicze
Bazując na własnych doświadczeniach, współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego oraz dostępnej literaturze, można
pokusić się o wytknięcie kilku nieprawidłowości jakie często mają miejsce
w procesie wędzenia tradycyjnego:
 Używanie do wędzenia drewna świeżo ściętego, lub nie wystarczająco wysuszonego. Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniami, że
takie świeże drewno daje ładny i gęsty dym. Otóż nie do końca jest
to prawdą. Spalaniu ulega tylko sucha część drewna, bardzo duża
ilość energii przy tym zużywana jest na osuszenie głębszych warstw,
aby mogły ulec spaleniu. Ten ładny i gęsty dym, to w większości para
z osuszania drewna, dzięki czemu dym jest bardzo mocno wilgotny.
Dodając do niego wilgoć z produktów zawieszonych w wędzarni,
uzyskujemy bardzo wilgotne środowisko, które raczej pozwala uparować wyroby zamiast je wędzić. Drewno do wędzenia powinno być
suche, przynajmniej kilka miesięcy sezonowane w przewiewnym
miejscu. Spalanie takiego drewna, pozwala na uzyskanie suchego,
gorącego dymu, który szybko wyroby wędzone „koloruje”, nadając
im przy tym przyjemnego aromatu i posmaku.
 Brak lub mało staranne suszenie produktów przed wędzeniem. Wilgotne produkty, potraktowane od początku wysoką temperaturą,
przez cały proces wędzenia pozbywają się wilgoci. Występuje ona w
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postaci kropelek na powierzchni batonów. Wilgotne krople, uniemożliwiają dostęp dymu do powierzchni pod nimi, w efekcie po odparowaniu pozostają po nich niedowędzone plamki. Ponadto na wilgotnej powierzchni bardzo trudno osiada dym i „kolorowanie” wędzonek zaczyna się dopiero po ich wyschnięciu. W tej sytuacji czas
wędzenia, a raczej należy powiedzieć, czas przebywania produktów
w wędzarni zostaje niepotrzebnie wydłużony nawet kilkukrotnie.
Przy podnoszeniu jednocześnie temperatury w palenisku narażamy
wędzonki na zwiększone ilości osadzanych na nich WWA. Lepiej jest
doprowadzić produkty do stanu takiego, że w dotyku nie wyczuwa
się wilgoci i dopiero wówczas zaczynać zasadnicze wędzenie. W
trakcie suszenia należy temperaturę w palenisku utrzymywać na minimalnym poziomie, za to maksymalnie zwiększyć wylot dymu i wilgoci. Niejednokrotnie dopiero otworzenie drzwi wędzarni pozwala
uzyskać zadawalający efekt.
 Zbyt wysoka temperatura w palenisku. Zjawisko to może być spowodowane zbyt wąskim kanałem pomiędzy paleniskiem a komorą
wędzarni. Kanał taki wymaga bardzo wysokich temperatur w palenisku, aby w komorze osiągnąć optymalną temperaturę do na przykład
dopiekania kiełbas. W efekcie wysokie temperatury w palenisku powodują powstawanie dużych ilości WWA, które osiadają na wędzonkach i zwiększają niebezpieczeństwo zdrowotne wędlin wędzonych.
Przekraczanie dopuszczalnej temperatury w palenisku może być
również wynikiem niedopatrzenia lub małej dbałości o jakość wędzenia. Pamiętać należy, że przekroczenie nawet na chwilę temperatury 400 0C, automatycznie skutkuje dużym zwiększeniem poziomu
WWA w wędzonkach.
 Używanie do wędzenia wyłącznie drewna miękkiego głównie olchy.
Jest to bardzo powszechna praktyka. Nie da się ukryć, że drewno olchowe daje najlepsze efekty zarówno aromatyczne jak i smakowe.
Jednak należy do kategorii drewna miękkiego, które zawiera zwiększone ilości lignin i tym samym w trakcie jego spalania powstają
większe ilości WWA. Dobrze byłoby, aby stosowanie drewna olcho25

wego ograniczyć do procesu suszenia i początkowych faz wędzenia,
kiedy nie są wymagane wyższe temperatury. Końcówka procesu wędzenia a zwłaszcza proces dopiekania powinny odbywać się z wykorzystaniem drewna drzew twardych jak grab, dąb czy buk.
 Wędzenie drewnem nie okorowanym. Jest to bardzo poważny błąd.
Kora zawiera bardzo dużo lignin a tym samym w trakcie spalania wydziela bardzo duże ilości WWA. Trzeba również pamiętać, że kora
stanowi osłonę drzewa, rośnie z nim nawet dziesiątki lat. W trakcie
tego długiego okresu, osiadają na niej wszelkie zanieczyszczenia środowiskowe, zarówno pochodzące z rur wydechowych pojazdów mechanicznych jak i z kominów gospodarstw domowych i co gorsza
przemysłowych. Spalając w trakcie wędzenia korę, nie potrzeba wcale wysokich temperatur, aby te zanieczyszczenia uwolnić i z dymem
osadzić na wędzonkach. Dużą ilością zanieczyszczeń środowiskowych
charakteryzuje się kora drzew owocowych, zwłaszcza z sadów przydomowych czy zlokalizowanych w pobliżu dróg.
 Kolejnym powszechnie spotykanym elementem, niekorzystnie
wpływającym na bezpieczeństwo zdrowotne wędlin wędzonych jest
sposób przygotowania drewna do wędzenia. Do cięcia pni drzew na
odpowiednie odcinki, używane są piły łańcuchowe. W urządzeniach
tych element roboczy – łańcuch, żeby płynnie pracował musi być w
trakcie cięcia smarowany. Pozostawiane na ciętym drewnie nawet
minimalne ilości oleju, w trakcie spalania powodują bardzo istotne
podwyższenie poziomu WWA, zwłaszcza benz(a)antracenu. Zjawisko
to było przedmiotem doświadczeń prowadzonych w CPSz. Polegały
one na porównaniu pozostałości WWA w wędzonkach wędzonych
drewnem od lokalnych dostawców, przygotowanym tradycyjnie piłami łańcuchowymi i drewnem z profesjonalnego zakładu, gdzie do
cięcia używane są jedynie piły tarczowe. Efekty były takie jak wspomniano wcześniej. Wędzenie drewnem od lokalnych dostawców dało wynik zawartości WWA dużo wyższy od wędzenia drewnem przygotowanym piłami tarczowymi a zwłaszcza zawartość
benz(a)antracenu była zastraszająco wyższa.
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5. W przygotowaniu broszury wykorzystano:


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń
w środkach spożywczych.



Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w środkach spożywczych.



Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia
2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA).



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).



Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1255 z dnia 7 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych mięsach i
produktach mięsnych oraz w tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, a także w sprawie ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w żywności w proszku pochodzenia roślinnego wykorzystywanej do przyrządzania napojów.



Poradnik tradycyjnego wędzenia produktów ekologicznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania
Jakością; SGGW w Warszawie Zakład Higieny i Zarządzania Jakością
Żywności; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu; Jasiołka - Zakład Mięsny, UP w Lublinie 2015
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