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Mięso i jego przetwory należą do tej grupy 

produktów żywnościowych, dla których 

tekstura, obok walorów smakowych, stanowi 

dominującą cechę jakościową. Jako właściwość 

sensoryczna postrzegana przez wiele zmysłów 

człowieka warunkuje o jakości i akceptacji konsu-

menckiej produktu. Teksturę produktu można czy 

wręcz należy badać w celu jak najlepszego dosto-

sowania jej do wymagań klientów, jak i poznania 

jej przemian w trakcie procesu produkcyjnego po-

przez badanie surowca, kolejnych półproduktów 

oraz produktu końcowego (Grunert i in., 2004).

Pojęcie tekstury trudno jednoznacznie 

zdefi niować. Jest to cecha złożona, która jest de-

terminowana m.in. poprzez strukturę, kształt, 

skład chemiczny, lepkość oraz inne właściwości 

fi zyczne produktu. W przypadku mięsa cecha ta 

jest uwarunkowana współdziałaniem wielu skła-

dowych, m.in. udziałem i jakością tkanki łącznej, 

zawartością tłuszczu, strukturą włókien mięśnio-

wych, a także zmianami enzymatycznymi podczas 

dojrzewania mięsa (Surmacka-Szcześniak, 2002).

Teksturę mięsa można analizować sen-

sorycznie lub metodami instrumentalnymi. Po-

miary instrumentalne mają pewną przewagę nad 

oceną sensoryczną z uwagi na to, że często są 

mniej pracochłonne i wymagają mniejszej ilości 

produktu. Są ponadto bardziej powtarzalne i wol-

ne od zmienności, wywołanej m.in. czynnikami 

psychologicznymi, które nie pozostają bez wpły-

wu na reakcje zmysłowe człowieka. Jednakże, 

ocenę poprzez pomiar instrumentalny tekstury 

należy traktować jako uzupełnienie dla metody 

sensorycznej, albowiem tylko ta ostatnia ocena 

uwzględnia także informację o doznaniach, ja-

kich doświadcza konsument podczas spożywania 

produktu (Grunert i in., 2004; Surmacka-Szcze-

śniak, 2002).

Instrumentalny pomiar tekstury mięsa 

przeprowadza się wykorzystując urządzenia po-

miarowe umożliwiające oznaczenie jednej lub 

kilku cech mechanicznych próby (m. in. siłę cię-

cia, gryzienia), a także uzyskanie pełnej charak-

terystyki stanu fi zykomechanicznego mięsa przez 

pomiar sił tnących, ściskających lub rozciągają-

cych (Diakun i in., 2012; Niedźwiedź i in., 2013).

Wydaje się, że największe znaczenie 

wśród cech teksturalnych mięsa ma  kruchość/

twardość. Do pomiaru są wykorzystywane apa-

raty zwane teksturometrami, mierzące siłę nie-

zbędną do: nacięcia powierzchni, całkowitego 

przecięcia lub przegryzienia próbki mięsa. Po-

miarów tych dokonuje się dla mięsa surowego 

i po obróbce cieplnej, a próbę stanowi sześcian 

o przekroju poprzecznym 1x1 cm wycięty z mię-

śni wzdłuż włókien (Honikel, 1998). Do pomiaru 

siły cięcia wykorzystuje się między innymi ze-

staw noży Warnera-Bratzlera, tj. nóż płasko ścię-

ty oraz z trójkątnym wycięciem (fot. 1, 1a, b). Do 

określenia siły gryzienia stosowana jest natomiast 

przystawka, tzw. uchwyty szczękowe Volodkevi-

cha (fot. 1). Wartości badanych parametrów zo-

stają wyznaczone z wartości sił, przemieszczenia 

i czasu zarejestrowanych podczas pomiaru, a na-

stępnie wyświetlone przez oprogramowanie ste-

rujące w postaci liczbowej oraz grafi cznej.
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Fot. 1. Stanowisko pomiarowe – analizator tekstury 
TA.XT plus Stable Micro Systems Ltd. (przystaw-
ka do pomiaru siły gryzienia – uchwyty szczękowe 

Volodkevicha) (fot. L. Lewko)
Phot. 1. Test bench – texture analyser TA.XT plus 

Stable Micro Systems (attachment for measuring the 
force of biting – Volodkevich bite jaws) 

(phot. L. Lewko)

Fot. 1a. Stolik przedmiotowy oraz ostrze nożowe
z trójkątnym wycięciem do przeprowadzania testu 

Warnera-Bratzlera (fot. L. Lewko)
Phot. 1a. Object stage and knife with a triangular 

notch for Warner-Bratzler texture test
(phot. L. Lewko)

Fot. 1b. Stolik przedmiotowy oraz ostrze nożowe 
płaskie do przeprowadzania testu Warnera-Bratzlera

(fot. L. Lewko)
Phot. 1b. Object stage and fl at knife

for Warner-Bratzler texture test (phot. L. Lewko)

Jak wykazano w badaniach (Migdał i in., 

2007; Łapa i in., 2008; Ghazali i in., 2013; Kni-

ght i in., 2014), tekstura surowego mięsa zwierząt 

gospodarskich jest bardzo zróżnicowana i zależy 

od wielu czynników. Wśród determinant przy-

życiowych należy wskazać gatunek, rasę, płeć, 

wiek, system utrzymania, żywienia, a także po-

łożenie anatomiczne, tj. rodzaj mięśnia. Nie bez 

znaczenia pozostaje także postępowanie poubo-

jowe z tuszą, mięsem. Dotyczy to między innymi 

przebiegu procesu wykrwawiania, schładzania 

i przechowywania.

Z kolei, na kształtowanie się tekstury 

mięsa po obróbce termicznej mają wpływ: ro-

dzaj, metoda, długość trwania tego procesu oraz 

przygotowanie produktu (marynowanie, nastrzy-

kiwanie solankami itp.). Wykazano, że w trakcie 

ogrzewania następuje cieplna denaturacja białek, 

która prowadzi do określonych zmian w mikro-

strukturze włókien mięśniowych i tkanki łącznej 

oraz wpływa na zdolność utrzymania wody wła-

snej, a zatem i na kruchość/twardość oraz soczy-

stość mięsa (Augustyńska-Prejsnar i Sokołowicz, 

2014; Kozioł i in., 2016). Dlatego, w charakte-

rystyce technologicznej jakości mięsa istotne jest 

określenie tekstury mięsa surowego, jak i podda-

nego obróbce termicznej.

Produkcja mięsa gęsiego stanowi w Pol-
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sce jedynie 1,8% tego parametru dla kurcząt broj-

lerów. Mięso gęsie jest postrzegane przez konsu-

mentów jako towar szczególnego przeznaczenia 

o dużej atrakcyjności kulinarnej. Wysoką wartość 

odżywczą mięsa gęsiego potwierdzono w bada-

niach, wykazując korzystny skład chemiczny, 

szczególnie w zakresie zawartości nienasyconych 

kwasów tłuszczowych oraz pozytywnie oceniono 

walory smakowe (Gumułka i in., 2009; Paster-

nak, 2012; Buzała i in., 2014). Z tych względów 

ten gatunek mięsa znajduje coraz więcej nabyw-

ców wśród zwolenników żywności prozdrowot-

nej oraz koneserów poszukujących różnorodnych 

specjałów kulinarnych. Dodatkowy wpływ na 

zwiększenie popytu na mięso gęsie miały także 

dwa czynniki. Pierwszy z nich to coraz większa 

dostępność w sklepach sieciowych, marketach 

elementów z gęsi (fi let z piersi ze skórą, noga/

ćwiartka tylna). Dotychczas produktem handlo-

wym była wyłącznie cała tuszka. Drugim czynni-

kiem, za sprawą mediów, jest moda na gotowanie, 

autorskie przygotowanie różnorodnych posiłków 

według nowatorskich przepisów, a równocześnie 

powrót do starych, tradycyjnych receptur (Gorno-

wicz i Lewko, 2016). W sposobie wykorzystania 

mięsa gęsiego może mieć znaczenie jego tekstu-

ra, a zwłaszcza twardość/kruchość. Cecha ta była 

dotąd przedmiotem pomiarów instrumentalnych 

w niewielkim zakresie.

Globalnie, w nowoczesnej technologii in-

tensywnego i półintensywnego chowu gęsi mię-

snego kierunku użytkowania wykorzystywany 

jest materiał genetyczny o wysokiej mięsności. 

W związku z tym, w ostatnim pięćdziesięciole-

ciu obserwuje się stały wzrost liczby gęsi ras/

rodów wysoko wydajnych, takich jak Eskildsen, 

Biała Kołudzka®, mieszaniec White Goslings 

G-35 czy Beidou White Goose LRI-1. Do eks-

tensywnego i półekstensywnego pozyskiwania 

mięsa wykorzystuje się jednak wciąż na całym 

świecie, chociaż w niszowym zakresie, gęsi ro-

dzime ras/odmian regionalnych, cechujące się 

niższymi parametrami użytkowości. Podobną 

sytuację obserwujemy w naszym kraju (Calik, 

2013; Gornowicz i in., 2016). Interesujące z kon-

sumenckiego punktu widzenia wydaje się być 

porównanie tekstury mięsa wysoko wydajnych 

ras/linii gęsi oraz ras/odmian rodzimych, aktual-

nie objętych programem ochrony zasobów gene-

tycznych zwierząt gospodarskich. Takie badania 

przeprowadzono w Instytucie Zootechniki PIB, 

w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka, 

Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego 

(SZGDW) w Dworzyskach.

Celem badań była analiza tekstury mięsa 

surowego i po obróbce termicznej, pochodzącego 

od wybranych ras i odmian gęsi krajowych.

Materiał i metody

Materiał doświadczalny stanowiły mię-

śnie piersiowe powierzchowne (musculus pec-

toralis superfi cialis) i mięśnie ud (musculus fe-

moris) pięciu grup genetycznych gęsi: lubelskich 

(Lu), kieleckich (Ki), podkarpackich (Pd), pomor-

skich (Po) i gęsi Białych Kołudzkich (BK). Czte-

ry pierwsze rody są objęte programem ochrony 

zasobów genetycznych zwierząt i predys ponowa-

ne do chowu ekstensywnego. Rasa gęsi Białych 

Kołudzkich® jest natomiast komercyjnym zesta-

wem hodowlanym, którego mieszańce (BK) są 

wykorzystywane do tuczu intensywnego.

Wszystkie wymienione stada gęsi są 

utrzymywane metodą in situ w SZGDW w Dwo-

rzyskach. Po 17-tygodniowym odchowie prze-

prowadzono ubój wraz z obróbką poubojową 

z zachowaniem takich samych warunków techno-

logicznych 120 gęsi (5 grup x 24 sztuki), utrzy-

mywanych w jednakowych warunkach środowi-

skowo-żywieniowych, w równej proporcji płci 

1:1. Po 24 godzinach od uboju z 16 schłodzonych 

tuszek z każdej grupy pobrano z mięśnia piersio-

wego powierzchownego i z mięśni uda wzdłuż 

włókien mięśniowych po 5 próbek o wymiarach 

przekroju 1 x 1 cm i długości 1,5 cm (Honikel, 

1998). Ogółem pobrano 80 próbek (16 tuszek 

x 5 próbek) każdego rodzaju mięśni dla każde-

go z badanych stad gęsi. Z pobranych próbek 96 

poddano obróbce termicznej, gotując je w her-

metycznie zamkniętych woreczkach foliowych 

(strunowych), zanurzonych w wodzie o tempera-

turze 80oC przez 40 minut pod przykryciem. Po 

ostudzeniu próbki schłodzono, umieszczając je 
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na 24 godziny w chłodziarce. Badania tekstury 

mięsa gęsi, zarówno surowego jak i po obróbce 

termicznej, wykonywano na próbkach schłodzo-

nych do temperatury +4oC. Pomiaru instrumen-

talnego dokonano za pomocą analizatora tekstury 

TA.XT plus fi rmy Stable Micro Systems wraz 

z odpowiednimi przystawkami (stolik pomoc-

niczy, zestaw noży Warnera-Bratzlera, uchwyty 

szczękowe Volodkevicha; fot. 1, 1a, b). Próbki 

mięsa surowego poddano ocenie siły cięcia z wy-

korzystaniem noża z ostrzem płaskim (NP) i trój-

kątnym wycięciem (NT), którego ramiona będące 

elementem tnącym tworzyły kąt 60o. Po obrób-

ce cieplnej zmierzono natomiast siłę cięcia noży 

z obydwoma ostrzami i siłę gryzienia. Prędkość 

przesuwu noża podczas testu wynosiła 1,5 mm/s, 

a uchwytu szczękowego Volodkevicha 2,00 

mm/s. Zmierzono siłę końcową (F) – niezbędną 

do przecięcia całej ocenianej próbki mięsa. Dla 

wszystkich pomiarów liczebność prób wynosi-

ła 16 (n=16) dla każdej grupy genetycznej gęsi. 

Całość wyników poddano szczegółowej analizie 

statystycznej przy pomocy programu Statistica 

10 (StatSoft, 2006). W opracowaniu statystycz-

nym wyników w niniejszej pracy uwzględniono 

średnie arytmetyczne ( ). Istotność różnic pomię-

dzy średnimi oszacowano testem t-Studenta.

Wyniki i ich omówienie

Gęsi z poszczególnych grup genetycz-

nych po 17 tygodniach odchowu uzyskały masę 

ciała od 4119 g (Ki) do 7408 g (BK), a masa ich 

tuszki wynosiła od 2810 g (Ki) do 4790 g (BK). 

Masa ciała i tuszki gęsi BK była istotnie (P≤0,05) 

najwyższa wobec wszystkich ptaków z populacji 

objętych programem ochrony zasobów genetycz-

nych zwierząt gospodarskich. Spośród ptaków 

tej ostatniej grupy natomiast, gęsi Po i ich tuszki 

były istotnie (P≤0,05) cięższe vs pozostałych, tj. 

Ki, Lu i Pd (wykr. 1). Podobny układ w kształ-

towaniu się masy ciała i tuszki mieszańców ko-

mercyjnych, pochodzących z wysoko wydajnych 

zestawów hodowlanych, wobec parametrów 

uzyskiwanych przez regionalne odmiany gęsi 

zaobserwowali Gumułka i in. (2009), Pasternak 

(2012), Haraf (2014) oraz Solé i in. (2016).

a, b – różne litery oznaczają statystycznie istotne (P≤0,05) różnice między wartościami średnimi danej cechy.
a, b – mean values in columns with different letters differ signifi cantly (P≤0.05).

Wykres 1. Masa ciała przed ubojem i masa tuszki z szyją (bez podrobów) po 17-tygodniowym odchowie gęsi 
wybranych grup genetycznych

Fig. 1.  Body weight before slaughter and carcass weight with neck (without giblets) from selected genetic
groups of geese after 17 weeks of rearing
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Mięso surowe

Surowe mięśnie piersiowe (wykr. 2) gęsi 

BK charakteryzowały się istotnie (P<0,05) vs 

Lu, Ki i Po większą siłą niezbędną do przecię-

cia nożem z trójkątnym wycięciem. Różnica wy-

nosiła tu odpowiednio: 6,96 N, 8,96 N i 8,65 N. 

Analizując wyniki siły niezbędnej do przecięcia 

surowych mięśni piersiowych powierzchownych 

nożem o płaskim ostrzu z zestawu Warnera-Brat-

zlera należy zwrócić uwagę, że istotnie (P<0,05) 

najniższą wartość tego parametru zanotowano 

dla gęsi BK. Różnice w wartościach zawierały 

się w granicach od 2,59 N (Pd) do 15,59 N (Ki),  

a istotności różnic nie potwierdzono tylko między 

grupami BK i Pd, podobnie jak to miało miejsce 

w przypadku użycia NT.

Objaśnienie: patrz wykres 1 – Explanation: see Figure 1.

Wykres 2. Siła niezbędna do przecięcia surowych mięśni piersiowych gęsi wybranych grup genetycznych

po 17-tygodniowym odchowie

Fig. 2. The force required to cut the raw breast muscles from selected genetic groups of geese 

after 17 weeks

Gęsi Po cechowały się najtwardszymi 

(P<0,05) surowymi mięśniami udowymi (wykr. 

3) dla pomiarów za pomocą obu typów noży. Były 

to wartości wyższe od 10,98 N (Lu) do 13,32 N 

(Pd) przy zastosowaniu noża NT i od 16,14 N 

(Lu) do 27,71 N (BK) dla NP. Warto zauważyć 

także, że surowe mięśnie udowe gęsi BK przy 

cięciu nożem płaskim były istotnie (P<0,05) naj-

bardziej kruche, a siła niezbędna do ich przecię-

cia wynosiła 71,87 N. Potwierdza to duże moż-

liwości technologicznego wykorzystania mięsa 

gęsi tej rasy.
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Objaśnienie: patrz wykres 1 – Explanation: see Figure 1.

Wykres 3. Siła niezbędna do przecięcia surowych mięśni udowych gęsi wybranych grup genetycznych 

po 17-tygodniowym odchowie

Fig. 3. The force required to cut the raw leg muscles from selected genetic groups of geese after 17 weeks

of rearing

Przecięcie surowych mięśni gęsi nożem 

płaskim skierowanym prostopadle do kierunku 

włókien wymagało siły dwukrotnie wyższej niż 

przy zastosowaniu noża z wycięciem w kształcie 

trójkąta, dzięki czemu mięso zostaje przecięte 

pod kątem 45o w stosunku do kierunku włókien.

Mięso po obróbce termicznej

Na wykresach 4 i 5 przedstawiono kształ-

towanie się siły niezbędnej do przecięcia mięsa 

gęsi po obróbce cieplnej. Można zaobserwować, 

że w mięśniach piersiowych powierzchownych 

po obróbce cieplnej zaszły zmiany w mikrostruk-

turze włókien i tkance łącznej, co spowodowało 

zmianę wartości siły niezbędnej do ich przecię-

cia. Przy użyciu noża trójkątnego siła ta wzrosła 

o około 20 N i była bardzo wyrównana dla po-

szczególnych ras gęsi, wynosząc od 50,45 dla Pd 

do 52,6 N dla BK. Przy użyciu noża płaskiego na-

tomiast istotnie (P<0,05) najtwardszy po obróbce 

cieplnej był mięsień piersiowy powierzchowny 

gęsi Ki (65,22 N) i Lu (63,14 N).

Po obróbce cieplnej istotnie (P<0,05) naj-

twardsze były mięśnie udowe gęsi BK, zarówno 

przy użyciu noża NT (60,09 N), jak i NP (77,02 

N). Tylko w przypadku gęsi BK oceniane wskaź-

niki mięsa po obróbce termicznej były wyższe 

wobec mięsa surowego (o 12,91 N NT i o 5,15 N 

NP). W pozostałych grupach genetycznych gęsi 

siła niezbędna do przecięcia mięśni uda była niż-

sza dla próbek po obróbce termicznej. Wyjątek 

stanowiły próbki mięśni gęsi Pd dla noża NT.
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Objaśnienie: patrz wykres 1 – Explanation: see Figure 1.

Wykres 4. Siła niezbędna do przecięcia mięśni piersiowych gęsi wybranych grup genetycznych poddanych

obróbce termicznej po 17-tygodniowym odchowie

Fig. 4.  The force required to cut the heat-treated breast muscles from selected genetic groups of geese 

after 17 weeks of rearing

Objaśnienie: patrz wykres 1 – Explanation: see Figure 1.

Wykres 5. Siła niezbędna do przecięcia mięśni udowych gęsi wybranych grup genetycznych poddanych obróbce 

termicznej po 17-tygodniowym odchowie

Fig. 5.  The force required to cut the heat-treated leg muscles from selected genetic groups of geese 

after 17 weeks of rearing



Analiza  tekstury  mięsa  gęsi

49Wyniki  badań  naukowych

Pomiar siły niezbędnej do przegryzie-

nia mięśnia piersiowego po obróbce cieplnej 

(wykr. 6) wykazał, że istotnie (P<0,05) naj-

twardszy był mięsień gęsi Po (30,86 N). Z kolei 

w przypadku mięśni udowych istotnie (P<0,05) 

wyższe wartości omawianej siły wykazano dla 

gęsi BK (30,23 N). Warto zauważyć, że tylko 

dla tej rasy gęsi siła niezbędna do przegryzienia 

mięśni uda po obróbce termicznej była większa 

niż dla mięśnia piersiowego powierzchownego.

Objaśnienie: patrz wykres 1 – Explanation: see Figure 1.

Wykres 6. Siła niezbędna do przegryzienia mięśni piersiowych i udowych gęsi wybranych grup genetycznych 

poddanych obróbce termicznej po 17-tygodniowym odchowie

Fig. 6. The force required to chew through the breast and leg muscles from selected genetic groups of geese 

after 17 weeks of rearing

Analiza łączna wyników (NT + NP) 

w teście Warnera-Bratzlera nie wykazała istotnych 

różnic między średnimi wartościami siły (F) cię-

cia niezbędnej do przecięcia mięśni piersiowych, 

zarówno surowych – od 53,62 N (Pd) do 57,95 N 

(Ki), jak i po obróbce termicznej – od 52,21 N (Pd) 

do 58,34 N (Ki) w badanych grupach genetycz-

nych gęsi. W przypadku uda natomiast, istotnie 

(P<0,05) najtwardszymi mięśniami surowymi ce-

chowały się gęsi Po – 78,93 N vs od 59,53 N (BK) 

do 65,37 N (Lu), a po obróbce termicznej ptaki BK 

– 68,56 N vs od 51,13 (Ki) do 57,11 N (Po).

Pomimo licznych badań, dotyczących 

szeroko rozumianej jakości mięsa drobiu wodne-

go (Gumułka i in., 2009; Pasternak, 2012; Buza-

ła i in., 2014; Lewko i in., 2017), nadal niewiele 

uwagi poświęca się ocenie tekstury mięsa gęsi.

Liu i in. (2011) podjęli próbę oszaco-

wania jakości tekstury mięśni piersiowych gęsi 

Yangzhou (lokalna rasa gęsi pochodzących z pre-

fektury we wschodnich Chinach). Autorzy okre-

ślili siłę cięcia mięśni piersiowych w zależności 

od systemu utrzymania i płci ptaków. Siła cię-

cia niezbędna do przecięcia mięśni piersiowych 

samic wyniosła 17,65 N. W przypadku mięśni 

piersiowych samców była o niecałe 2 N większa 

(19,62 N). Z kolei, wielkości siły cięcia w zależ-

ności od systemu utrzymania kształtowały się 

w zakresie od 17,76 N (grupa E) do 19,62 N (gru-

py B i C). Autorzy nie wykazali istotnego wpły-

wu badanych czynników na wielkość siły cięcia 

ocenianych mięśni piersiowych gęsi. Wielkość 
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siły cięcia w zależności od płci ptaków określili 

również Kirmizibayrak i in. (2011), którzy wyko-

rzystali w tym celu rodzimą rasę gęsi z prowincji 

Kars (Turcja). Autorzy uzyskali odwrotną zależ-

ność niż Liu i in. (2011). Dowiedli, że mięśnie 

piersiowe samic były bardziej twarde niż sam-

ców (30,90 N), a do ich przecięcia potrzebna była 

większa siła, średnio o 0,98 N (31,88 N). Auto-

rzy nie wykazali istotnych różnic w zależności 

od płci ptaków. Znacznie większe wartości siły 

cięcia uzyskali w przeprowadzonych badaniach 

Geldenhuys i in. (2014), którzy jako materiał 

badawczy wykorzystali mięśnie piersiowe gęsi 

egipskiej (ptak blisko spokrewniony z gęśmi – 

kazarka egipska). Autorzy dowiedli, że wielkość 

siły niezbędnej do przecięcia tych mięśni wynio-

sła 48,76 N. Z kolei, Damaziak i in. (2016) okre-

ślili maksymalną siłę cięcia mięśni piersiowych 

gęsi białej kołudzkiej. Wartość tego parametru 

kształtowała się w zakresie od 31,80 N (mięśnie 

gotowane) do 55,98 N (mięśnie wędzone). W ba-

daniach własnych użyta siła cięcia niezbędna do 

przecięcia surowych mięśni piersiowych gęsi 

była znacznie mniejsza w przypadku cięcia no-

żem płaskim i wyniosła średnio około 30,9 N, na-

tomiast w przypadku cięcia nożem z trójkątnym 

wycięciem aż 80,17 N. Równie wysokie wartości 

(P≤0,05) uzyskali Solé i in. (2016), którzy stwier-

dzili, że siła niezbędna do przecięcia gotowanych 

mięśni piersiowych pochodzących od trzech zróż-

nicowanych genetycznie grup gęsi (Embden, F1 

mieszańce Embden x Toulouse, Toulouse) mie-

ściła się w przedziale od 74,75 N (Embden) do 

87,01 N (Toulouse) i była to różnica statystycznie 

istotna (P≤0,05). Pomiarów w teście Warnera-

-Bratzlera dokonano 10 dni po uboju gęsi.

Duża różnorodność grup genetycznych 

gęsi, których mięśnie piersiowe badano w za-

kresie tekstury z wykorzystaniem zestawu noży 

Warnera-Bratzlera i sposób obróbki termicznej 

oraz czas wykonania pomiarów po uboju ptaków 

spowodowały znaczne zróżnicowanie wyników 

uzyskanych w przeprowadzonych badaniach.

Podsumowanie i wnioski

Nie wykazano istotnego wpływu pocho-

dzenia genetycznego (gęś lubelska, kielecka, pod-

karpacka, pomorska i biała kołudzka) na kształto-

wanie się siły niezbędnej do przecięcia mięśnia 

piersiowego powierzchownego (surowego i po 

obróbce termicznej) w teście Warnera-Bratzlera 

(nóż płaski + nóż z wyciętym trójkątem).

Spośród badanych grup genetycznych 

istotnie (P≤0,05) największą siłę niezbędną do 

przecięcia mięśni udowych surowych wykazano 

dla gęsi pomorskiej, natomiast po obróbce ter-

micznej – dla białej kołudzkiej. Istotnie (P≤0,05) 

największą siłę potrzebną do przegryzienia mię-

śnia piersiowego powierzchownego wykazano 

natomiast dla grupy gęsi pomorskich, a dla mię-

śni uda – dla gęsi kołudzkich.

Mięso, szczególnie mięsień piersiowy 

powierzchowny gęsi pięciu badanych populacji, 

wyróżniało się dobrymi parametrami tekstury. 

Gęsi białe kołudzkie, cechując się dużą masą 

ciała/tuszki i pożądaną kruchością mięsa z czę-

ści piersiowej, mogą być z powodzeniem wyko-

rzystywane w chowie intensywnym i do produk-

cji elementów garmażeryjnych. Uda/nogi tych 

ptaków wymagają dłuższej obróbki termicznej. 

Z kolei, mniejsze tuszki gęsi pomorskich, lubel-

skich, kieleckich i podkarpackich, charaktery-

zujące się zbliżoną kruchością mięśni piersio-

wych i udowych po obróbce termicznej, mogą 

z powodzeniem być wykorzystane do kulinarnej 

obróbki całej tuszki – szczególnie w chowie 

w gospodarstwach agroturystycznych, typu eko-

logicznego itp.
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TEXTURE  ANALYSIS  OF  GOOSE  MEAT

Summary

The aim of the study was to evaluate the texture of raw and heat-treated meat (the superfi cial pectoral 
muscles and thigh muscles) from Lubelska (Lu), Kielecka (Ki), Subcarpathian (Sb), Pomeranian (Po) and White 
Kołuda (BK) geese. There was no signifi cant infl uence of genetic origin (Lubelska, Kielecka, Subcarpathian, 
Pomeranian and White Kołuda goose) on shaping the force required to cut the superfi cial pectoral muscles in 
Warner-Bratzler shear test of raw and cooked meat (a fl at and triangular knife). Of the studied genetic groups 
signifi cantly (p≤0.05) the greatest force required to cut the raw thigh muscles has been demonstrated for Pomera-
nian geese while heat-treated for White Kołuda geese. However, signifi cantly (P≤0.05) the greatest force to chew 
through superfi cial pectoral muscles has been demonstrated in the group of Pomeranian geese, and for the thigh 
muscles of White Kołuda. Meat, especially the superfi cial pectoral muscles from the fi ve studied populations of 
geese were characterized by good texture parameters. White Kołuda geese that are characterized by high body/
carcass weight and desired tenderness of breast meat can be successfully used in intensive farming and for the 
production of delicatessen food. Thigh/leg of these birds require longer heat treatment. In turn, the smaller carcass-
es of Pomeranian, Lubelska, Kielecka and Subcarpathian geese which are characterized by similar tenderness of 
breast and leg muscles after heat treatment can be successfully used for culinary processing of the whole carcasses 
– especially in agro-tourism farms, ecological type, etc.

Key words: geese, meat, texture analysis 
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