
Streszczenie 

Celem pracy była analiza możliwości zastosowania niskich stężeń tlenku węgla  

w dwóch systemach pakowania mięsa wołowego – w próżni i modyfikowanej atmosferze, 

oraz analiza wpływu tych systemów na cechy fizyczne surowca, trwałość 

mikrobiologiczną oraz ocenę konsumencką wołowiny. Praca składa się z cyklu czterech 

publikacji. W pierwszej scharakteryzowano różne rodzaje opakowań w odniesieniu do 

preferencji konsumentów i aspektów ekonomicznych. W kolejnych trzech publikacjach 

badano wpływ zastosowania różnych stężeń tlenku węgla (0,1; 0,3 i 0,5%) w opakowaniu  

z modyfikowaną atmosferą i w czasie ekspozycji przed pakowaniem próżniowym na 

badane parametry jakości mięsa wołowego oraz jego akceptację konsumencką. Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdzono wpływ użycia niskich stężeń tlenku węgla  

w obu z badanych systemach pakowania na poprawę wartości parametrów barwy oraz 

atrakcyjności wyglądu mięsa, przy jednoczesnym braku pogorszenia pozostałych badanych 

parametrów jakości. 
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Abstract 

The aim of the study was to analyze the possibility of the use the low carbon 

monoxide concentrations in two beef packaging systems - vacuum and modified 

atmosphere, as well as analysis of the impact of these packaging systems on the physical 

characteristics, microbiological stability and consumer evaluation of packed beef steaks. 

The work consists of four publications. In first the various types of packaging have been 

characterized in relation to consumer preferences and economic aspects. In the following 

three publications investigated effect of using different concentrations of CO (0.1, 0.3 and 

0.5%) in modified atmosphere package and during exposure before vacuum packing on the 

characteristics of beef quality and consumer acceptance. Based on the obtained results it 

was stated a positive effect of using low concentrations of carbon monoxide in both of the 

evaluated packaging systems on improving the meat color parameters and attractiveness of 

its appearance, in the absence of deterioration in other examined quality parameters. 
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