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Opis metod i charakterystyka 
procesów wędzenia 



Słowem wstępu 



Słowem wstępu - ogółem 

  

 Wędzenie polega na nasyceniu surowca 
składnikami dymu drzewnego, usunięciu 
pewnej ilości wilgoci oraz spowodowaniu 
takich zmian w białkach, dzięki którym 
wyrób staje się jadalny bez dodatkowej 
obróbki kulinarnej. 

 



Słowem wstępu - szczegółem 
• Stosując różne sposoby wędzenia można uzyskać produkty różniące się 

bardzo znacznie zarówno trwałością, jak i cechami sensorycznymi, zależnie 
od stopnia podsuszenia i nasycenia składnikami dymu wędzarniczego oraz 
rodzaju zmian, jakie zachodzą w białkach i lipidach mięsa.  

• Wędzenie należy do najdawniej znanych metod utrwalania żywności.  
• Podsuszanie i pieczenie mięsa lub ryb w dymie stosowały już ludy 

pierwotne, w celu zabezpieczenia na dłuższy czas zdobyczy, uzyskanych w 
skutek pomyślnych łowów.  

• Obecnie w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologii przetwórstwa 
mięsa, wędzenie w dużej mierze utraciło swą pierwotną rolę utrwalającą, a 
przekształciło się w proces mający na celu przede wszystkim uszlachetnienie 
jakości produktów.  

• Niemniej jednak w krajach rozwijających się, suszenie i wędzenie mięs 
odgrywa znaczną rolę w przetworzeniu dostępnych surowców na smaczne i 
trwałe przetwory. 



Słowem wstępu - szczegółem 
• Wędzenie polega na  
 nasyceniu mięsa składnikami dymu drzewnego,  
 usunięciu części wody i spowodowaniu zmian w białkach, dzięki którym 

mięso będzie nadawało się do spożycia bez dodatkowej obróbki kulinarnej.  
 
• Mięso uwędzone zmienia swoje zabarwienie, smak i zapach.  
• Na jego powierzchni tworzy się podsuszona skórka, utrudniająca dostęp 

drobnoustrojów do głębszych warstw mięsa i zapewniająca jego soczystość. 
• Produkty wędzone stają się odporne na procesy jełczenia.  
• Dym wędzarniczy otrzymujemy podczas spalania kawałków drewna i trocin 

przy ograniczonym dostępie powietrza.  
• W zależności od temperatury dymu i czasu trwania wędzenia rozróżniamy 

wędzenie gorące i wędzenie zimne.  
• Jest wiele "szkół" wędzenia różniących się zasadniczo przygotowaniem 

mięsa, długością poszczególnych faz wędzenia, temperaturą itp.  



Właściwości dymu 



Fizyczne właściwości dymu 

• Dym stosowany w wędzarnictwie powstaje w skutek 
wymieszania się z powietrzem gazowych oraz ciekłych, 
bardzo rozdrobnionych produktów niepełnego spalania 
drewna.  

• Cząsteczki dymu mają przeciętnie średnicę ok. 0,15 µm, a 
ich gęstość waha się w granicach od 0.02-1,3g/cm³.  

• Są to skropliny powstałe w skutek kondensacji par po 
opuszczeniu strefy żaru. Barwa dymu zależy od stężenia 
oraz ilościowego stosunku zawartości składników fazy 
rozpraszającej (powietrza) i rozproszonej (dymu). Dym 
zawierający dużo sadzy i nie spalonych, drobnych 
cząsteczek drewna ma ciemną barwę. 



Chemiczne właściwości dymu 

• Dym wędzarniczy jest mieszaniną składników o różnych 
właściwościach chemicznych.  

• Najczęściej podaje się w literaturze takie składniki chemiczne, jak: 
alkohole, aldehydy, ketony, kwasy, estry, fenole, i węglowodory.  

• Najnowsze badania doprowadziły do wykrycia ogółem 120 
składników, z czego 98 zidentyfikowano, a odnośnie pozostałych 
podano częściową identyfikacje.  

• Scharakteryzowano także zapach większości wydzielonych 
składników. Przeciętna zawartość w dymie wędzarniczym głównych 
składników rozpuszczalnych w wodzie to:  

 kwasy (jako kwas octowy) stanowią od 2,5 do 7g/100g zużytego 
drewna;  

 aldehydy ogółem (w tym octowy i mrówkowy) 7,0 do 10 g.100g 
zużytego drewna;  

 estry stanowią 6 do 11 g/100gzużytego drewna,  
 fenole to 0.1 do 0,6 g/100g zużytego drewna. 

 



Działanie i rola dymu 
Szybkość osadzania się różnych składników wędzarniczych, występuje w 

formie gazowej i rozproszonej, zależy od właściwości wędzonego produktu, 
temperatur, stężenia i prędkości przepływu dymu w wędzarni. 

• Wpływ wilgotności powierzchni. Na suchych powierzchniach osadza 
się mniej substancji wędzarniczych niż na wilgotnych, a to dlatego, że 
frakcje dymu odpowiedzialne za wywędzenie produktu są dobrze 
rozpuszczalne w wodzie. Tak więc, mechanizm ich akumulacji polega na 
absorpcji w powierzchniowej warstwie wodnej. 

• Wpływ stężenia dymu. Czas wędzenia w dużym stopnie zależy od 
zawartości substancji organicznych w dymie (gęstości dymu), gdyż szybkość 
sorpcji jest proporcjonalna do stężenia składników wędzarniczych. W 
warunkach przemysłowych stężenie dymu określa się metodą wizualną, co 
w zupełności wystarcza do utrzymania stałego czasu wędzenia dla 
poszczególnych asortymentów wędlin. 

• Wpływ prędkości przepływu dymu. Szybkość przepływu dymu przez 
komorę wędzarniczą, ma istotny wpływ na osadzanie się składników dymu 
na wędlinach. Przykładowo, zmiana prędkości przepływu z 0,2 do 20m/s 
spowoduje ok. 10-krotnie przyspieszenie sorpcji wędzonych substancji. 
 



Działanie i rola dymu - barwa 
• Kolor wędzonych wyrobów zależy w dużej mierze od koloru zastosowanej 

osłonki, a także od wilgotności powierzchni batonów oraz do nasycenia i 
składu dymu.  

• Natężenie barwy produktu można łatwo kontrolować przy wędzeniu w 
wędzarniach  z automatycznymi dymogeneratorami.  

• Zwiększenie czasu obróbki o kilka lub kilkanaście minut źle wysuszonego 
batonu, powoduje zmianę barwy z jasnozłotej na ciemnobrązową.  

• Istotny wpływ na tworzenie charakterystycznej barwy wywiera też rodzaj 
drewna, z którego uzyskuje się dym: 

  Żółtobrązowy odcień powstaje przy wędzeniu dymem z drewna dębowego 
lub olchowego.  

 Złotożółta barwa tworzy się przy zastosowaniu drewna bukowego, 
grabowego.  

• Nie mniejsze znaczenie dla szybkości tworzenia barwy podczas wędzenia ma 
pH produktu, gdyż barwa wyrobów ciemnieje wraz z jego wzrostem. 
 



Działanie i rola dymu – zapach i smak 

• Zapach i smak są najbardziej charakterystycznymi 
cechami jakości wędzonych produktów.  

• W tworzeniu tych cech najważniejszą rolę odgrywają 
związki fenolowe i inne lotne, rozpuszczalne w 
wodzie składniki.  

• Najbardziej typowy zapach i smak wędzonkowy 
występuje we frakcji związków fenolowych wrzącej w 
zakresie temperatur 75-90ºC.  

• Do tej grupy związków zaliczamy między innymi: 
gwajakol, eugenol, krezol. 

 



Działanie i rola dymu - utrwalanie 
• Produkty wędzone są stosunkowo mało podatne na utlenianie zawartych w 

nich tłuszczów. Cecha ta jest wynikiem obecności w dymie składników 
posiadających właściwości przeciw utleniające.  

• Dużą aktywność w zapobieganiu jełczeniu wyrobów posiadają: gwajakol, 
kwas mrówkowy, kwas benzoesowy i salicylowy.  

• Wędliny poddane procesowi gorącego wędzenia mają obniżoną zawartość 
mikroorganizmów wynikającą z zastosowania temperatury i 
antyseptycznych składników dymu, zazwyczaj są wolne od wegetatywnych 
form drobnoustrojów.  

• Efekt bakteriobójczy zależy od temperatury i czasu obróbki a także gęstości 
dymu. Dlatego dla wędlin parzonych głównym czynnikiem utrwalającym 
jest temperatura a dym to działanie tylko potęguje, gdy dla kiełbas 
surowych to właśnie dym jest głównym konserwantem.  

• Najbardziej wrażliwe na działanie dymu są wegetatywne form bakterii, 
natomiast przetrwalniki i pleśnie są stosunkowo oporne.  

• Bardzo istotne z punktu technologicznego jest inhibitujące działanie w 
stosunku do przetrwalników Cl. Botulinum zawartego w dymie aldehydu 
mrówkowego. 
 



Dym wędzarniczy w płynie 
• Preparaty dymu wędzarniczego znajdują szerokie 

zastosowanie w przetwórstwie żywności, a 
szczególnie w przetwórstwie mięsa.  

• Barwa oraz smak produktu mogą być również 
modyfikowane niezależnie od siebie, według 
własnego gustu. 

• Preparaty dymu wędzarniczego stosuje się w 
przemyśle mięsnym w celu zapewnienia 
produktowi finalnemu typowego smaku 
wędzenia.  

• Skład preparatów jest podobny i równie bogaty 
jak dymu wędzarniczego, z tym że preparaty te 
nie zawierają jego gazowych składników.  

• Preparaty dymu wędzarniczego przeznaczone do 
rozpylania i zraszania zawierają wiele składników 
podstawowych występujących w stosunkowo 
wysokich stężeniach, do których należą: woda 
od 40 do 75%, kwas octowy od 4% do 12%; 
kwas mrówkowy od 0,5% do 3,5%; aldehyd 
glikolowy od 1,7% do 5%; formaldehyd od 
0,5% do 12%; glioksal do 1,2%; acetol od 
2% do 5%; lewoglukozan od 1% do 5,5%; 
smoły do 12%  

• urządzenie do rozpylania, np. The Smoking Gun 



Negatywy… 

     

 

 Wędzenie niezaprzeczalnie 
posiada jedną podstawową 
wadę, jaką jest  

 

 RAKOTWÓRCZOŚĆ: 

 

 Największe stężenie substancji 
znajduje się na zewnętrznej 
warstwie wędzonki, czyli w 
skórce. 

• Nitrozaminy (żywność mocno 
solona lub peklowana, poddana 
obróbce termicznej – wędzeniu, 
zawiera azotyny, które podczas 
trawienia łączą się z białkiem, 
tworząc rakotwórcze 
nitrozaminy) 

• Benzopiren (substancja 
powstająca podczas procesu 
wędzenia, kumulująca się w 
warstwie zewnętrznej – skórce, 
powodująca nowotwory jelit i 
żołądka) 

• Sadza (substancja rakotwórcza, 
powstająca podczas spalania 
drewna w procesie wędzenia) 

 



…ale 
• Nowotwory również powstają poprzez: 
- wdychanie spalin (wprowadzić 

jedynie auta elektryczne;) 
- palenie papierosów (wycofanie 

wyrobów tytoniowych wiąże się z 
ogromną stratą w budżetach państw, 
więc nie wycofają tytoniu) 

- promieniowanie UV (należy nie 
wypuszczać ludzi na słońce i zamknąć 
solaria – to drugie akurat aż tak 
szalone nie jest) 

- alkohol (wycofanie wyrobów 
alkoholowych także  wiąże się z 
ogromną stratą w budżetach państw) 

- odżywianie w okresie 
perinatalnym (to co jadły nasze 
mamy, będąc w ciąży ma kolosalny 
wpływ na szybkość i sposób podziału 
naszych komórek, a co za tym idzie 
powstawanie błędów w kodzie DNA, 
czyli nowotworów w wieku dorosłym) 
 

 
 
 
 
 
 Do tego jeszcze można wymienić 

otyłość, brak spożywania 
produktów o właściwościach 
antyoksydacyjnych, brak 
prewencji – badania 
przesiewowe. 



Wpływ jakości drewna 

• Tradycyjnie do wytwarzania dymu 
stosuje się twarde drewno z drzew 
liściastych. 

• Skład chemiczny drewna różnych 
gatunków nie jest jednakowy i 
dlatego dym uzyskiwany z drewna 
dębowego i bukowego zawiera 
więcej kwasów w stosunku do 
drewna miękkiego sosny lub 
świerka.  

• Należy podkreślić, iż drewno iglaste 
nie jest do wędzenia zasadniczego, 
ze względu na to, że powstający z 
niego dym zawiera od 1,5 do 4,5-
krotnie więcej substancji 
rakotwórczych (węglowodorów 
aromatycznych) w stosunku do 
drewna twardego. 

 



Wpływ temperatury żarzenia oraz 

dostępu powietrza 

 • Mechanizm powstawania dymu polega na ciepłym rozkładzie drewna, po którym dopiero 
następuje utlenianie i zachodzą wtórne reakcje produktów rozkładu, zatem temperatura 
jaka panuje na każdym z tych etapów, wpływa na końcowy skład produktu (dymu).  

• Aktualnie wiadomo, że zakres temperatury od powierzchni stosu trocin lub szczap, gdzie 
przede wszystkim zachodzi rozkład termiczny do zewnętrznej gazowej strefy utleniania, 
wynosi około 530ºC i nie można go łatwo regulować w czasie naturalnego żarzenia.  

• Największa ilość dymu powstaje w obszarze temperatur od 270ºC do 380ºC, podczas gdy 
czerwony żar trocin-kawałków drewna ma ok. 700ºC, a w gazowej strefie utleniania panuje 
temperatura ponad 830ºC.  

• Temperatura ,,spalania” wpływa zatem w istotny sposób na szybkość tworzenia się fenoli i 
aldehydów, a także niepożądanych w wędzeniu węglowodorów aromatycznych (benzen, 
benzopiren, toluen).  

• Optymalny rozkład termiczny głównych składników drewna, czyli hemicelulozy, celulozy i 
ligniny to zakres pomiędzy 250-400ºC.  

• Celuloza stanowi główne źródło kwasu octowego, a lignina jest substratem, z którego tworzą 
się fenole i ich pochodne.  

• Podwyższenie i utrzymanie temperatury w przedziale 350-450ºC spowoduje to, iż dym 
będzie zawierał dużą ilość substancji smolistych. 

 



Metody wędzenia 

• Określone granice 
temperatury i jej działanie, 
których należy przestrzegać 
podczas wędzenia 
poszczególnych grup wędlin są 
ważnymi cechami różnych 
metod stosowanych podczas 
wędzenia. 

• Każdy asortyment różni się 
pod względem warunków 
wędzenia (czasu temperatury), 
ponieważ skład produktu, jego 
średnica, masa oraz wydajność 
mają decydujący wpływ, w 
jakich warunkach ma być 
wędzony. 

 



Metody wędzenia 

• Obecnie stosuje się 3 metody wędzenia: 

wędzenie zimne 

wędzenie gorące 

 

Oraz: 

wędzenie z jednoczesnym pieczeniem metodą 
inercji tj. B B Q  



Wędzenie na zimno 

• Jest to oddziaływanie na produkt dymem o 
temperaturze w granicach 16-22°C, przy 
wilgotności względnej powietrza dochodzącej do 
90-95% i prędkości ruchu 7-15 m/min. czas 
wędzenia wynosi średnio od 1 do 14 dni.  

 

• Odpowiednią gęstość dymu stosuje się w 
zależności od potrzeb. 



Wędzenie na zimno 

• Granice temperatury osiągane są poprzez: 
żarzenie węgla lub trocin (wysokość temperatury 

regulowana ilością i wielkością ognisk oraz 
intensywnością ich żarzenia w zależności od dopływu 
powierza; 

spalanie gazu w wędzarni (dopływa gazu reguluje 
wysokość temperatury; 

ogrzewanie przy zastosowaniu grzejników (wysokość 
temperatury reguluje dopływ pary). 

 
• Prawidłowa gęstość dymy osiągana jest przez: 
zmniejszenie lub zwiększenia dopływu powietrza; 
zwiększenie ogniska tlącego się drewna lub trocin. 

 



Wędzenie na zimno 

• Szybkość ruchu powietrza reguluje się poprzez 
zastosowanie odpowiednich wentylatorów oraz zasuw, 
które regulują dopływ powietrza do wędzarni. 

• Odpowiednią wilgotność zapewnia się poprzez zwilżanie 
drewna lub trocin oraz odpowiednią wymianę powietrza 

• Podczas zimnego wędzenia przetwory schną w sposób 
równomiernym całym przekroju a ubytki masy nie 
przekraczają 20% wody. Składniki dymy przenikają 
całkowicie produktem, co powoduje ze staje się on 
trwały i odporny na działanie wywołujących 
psucie 

• Zimny dym ma zastosowanie w dosuszaniu wędlin.  
 



Wędzenie na gorąco 

Jest działaniem na produkt dymem o 

temperaturze powyżej 22°C.  

 

Wędzenie gorące można podzielić na: 

• wędzenie w dymie ciepłym 

• wędzenie w dymie gorącym 

 



Wędzenie na gorąco 

• Wędzenie z wykorzystaniem dymu ciepłego 
prowadzone jest w temperaturze do 45°C, 
wilgotności powietrze 70-90% i prędkości jego 
ruchy 7-15 m/min. Czas wędzenia wynosi 4-
48 h. Warunki wędzenia osiągane są w podobny 
sposób jak podczas wędzenia na zimno.  

 
• Podczas wędzenie dochodzi do ubytków masy 

w granicach 2-10% w stosunku do ilości 
produktu przed wędzeniem 
 



Wędzenie na gorąco 

• W wyniku wędzenia na ciepło proces wysychania 
produktu jest nierównomierny. Na powierzchni 
przetworów powstaje zeschnięta warstwa tkanki. 
Składniki dymu gromadzą się w zewnętrznej warstwie 
mięsa co wskazywało by na powierzchniowe nasycenie 
składnikami dymu. 

 
• Stwardnienie i zeschnięcie tkanki mięsnej ma pozytywny 

wpływ na trwałość podczas magazynowania i działa 
hamująco na ubytek wody podczas procesów parzenia.  

• Produkt odznacza się połyskiem oraz barwą od żółtej do 
brązowej 
 



Wędzenie na gorąco 

• Wędzenie w dymie gorącym dzieli się na 2 etapy: 

Suszenie powierzchni przetworu w temperaturze 
40-50°C przez 10-40 minut. Czas zależny jest od 
ilości i średnicy produktu. W etapie tym 
zastosowanie ma ogrzane powietrza lub rzadki 
dym. 

Zasadnicze wędzenie w temperaturze około 60°C 
przez 30-90 minut 

 



Wędzenie z pieczeniem 

• Wędzenie z równoczesnym pieczeniem przebiega w sposób 3-
etapowy 

Wędzenie produktu w dymie rzadki w temperaturze około 40°C. 
przez 20-30 min. Uzyskuje się produkt wysuszony o barwie żółtej 

Wędzenie gorące w temperaturze 60C w ciągu 2-4 godzin. 
Temperatura wewnątrz produktu w tym czasie podnosi się do 40-
45°C. 

 Stosowanie temperatury do 90 w ciągu 3-7 godzin, tak aby 
temperatura wewnątrz produktu wynosiła 70°C. W tym etapie 
następuje całkowite upieczenie produktu. 

 
• Produkty pieczone niewątpliwie są lepsze w smaku od produktów 

poddanych gotowaniu, ponadto wykazują kruchość i mają dość 
przyjemny aromat. Wadą tej metody są duże ubytki masy wynoszą 
do 30 % surowca pierwotnego 
 



Studzenie 

• Po zakończonym procesie wędzenia następuje proces 
studzenia. Ważne jest równomiernie studzenie, bowiem 
produkty, które zostały wystudzone równomiernie w całej 
masie i przekroju są trwalsze od produktów nieprawidłowo 
wystudzonych. Niższa temperatura ma działanie hamujące na 
rozwój drobnoustrojów. Aby uzyskać dobrej jakości produkt, 
kiełbasy podsuszane parzone lub pieczone studzi się do temp 
4-12°C, pozostałe asortymenty do temperatury 2-18°C. Czas 
studzenia jest zależny od rodzaju asortymentu i powinien 
wynosić 6-24 godzin. 

• Studzenie odbywa się w zbiornikach z zimną wodą i pod 
natryskami lub przy zastosowaniu powietrza. Podczas 
studzenia dochodzi do wyparowywania części wody zawartej 
w produkcie, co powoduje ubytek masy w granicach 0,5-4% w 
stosunku do ilości produktu gorącego. 
 



Budowa wędzarni 



Budowa wędzarni 

  Wędzić można w rozmaitych urządzeniach, 
nawet w przewodzie kominowym od trzonu 
kuchennego pod warunkiem, że do palenia 
używać się będzie w tym czasie właściwego 
drewna. Należy zamontować wtedy listwy do 
założenia drążków, na których zawiesi się mięso 
lub ryby oraz siatkę z drutu na wypadek gdyby 
mięso zerwało się z haka. 

 



Wędzarnia z beczki - informacje 

• Najprostszą wędzarnię można zbudować ze starej beczki lub 
pojemnika z wyjętym dnem i wierzchem.  

 Beczka powinna być ustawiona nad kanałem doprowadzającym dym 
z ogniska odległego o 1,5-2 m.  

Wewnątrz wędzarki umocowuje się drążki do wieszania na nich 
wędzonych produktów. Na drążkach wiesza się haczyki z grubego 
drutu wygiętego w kształcie litery "S".  

 Przydatny jest termometr w drewnianej obudowie umieszczony w 
górnej części beczki. 

 Palenisko może mieć ruszt i drzwiczki, chociaż nie jest to konieczne.  
Dopływ powietrza można regulować przesłaniając otwór paleniska 

kawałkiem blachy. 
 Podczas wędzenia górny otwór beczki trzeba przykryć drewnianą, 

nie przylegającą szczelnie pokrywą, spod której swobodnie 
wydobywa się dym.  

 Pokrywę można zastąpić zamoczonym i wyżętym workiem jutowym. 
 



Wędzarnia z beczki - schemat 



Wędzarnia z beczki - wygląd 



Szafa wędzarnicza - informacje 

• Inną odmianą wędzarni jest szafka wędzarnicza metalowa, 
ostatnio bardzo popularna.  

 jest bardzo praktyczna a jednocześnie prosta w konstrukcji, 
można ją zamykać nawet na kłódkę (jest to duża zaleta przy 
wędzeniu na zimno, kiedy wędzenie trwa kilka dni z 
przerwami);  

 jest wygodny w dostępie do wędzonek; 
nie zajmuje tyle miejsca co wędzarnia kanałowa z beczki; 
do jej wykonania można wykorzystać starą metalową szafkę 

ubraniową;  
Jej wadą jest brak kanału co sprawia, że wędzić trzeba bardzo 

umiejętnie, wyłącznie trocinami, gdyż bardzo łatwo 
doprowadzić do spalenia bądź wytopienia wędzonki; 



Szafa wędzarnicza – schemat i wygląd 



Beczka czy szafa? 

  

 Do wędzenia na zimno lepsza jest wędzarka 
kanałowa (z beczki).  

 

 Można  jednak połączyć oba rozwiązania, 
doprowadzając do szafy wędzarniczej od tyłu 
kanał (rurę) od paleniska.  

 



Inne rozwiązania wędzarnicze 

 

 

• Wędzarnie:  

turystyczne 

elektryczne 

 

 

 

 



Wędzarnia turystyczna 

• wędzenie odbywa się poprzez 
podgrzewanie trocin bez ich 
spalania;  

• jakość otrzymanych wędzonek nie 
jest tak wysoka jak z wędzarni 
kanałowej, ale uwędzona ryba 
będzie i tak o niebo lepsza niż 
kupiona w sklepie, szczególnie gdy 
będzie jeszcze ciepła; 

• wędzarka taka jest przenośną, 
zamykaną skrzynką wykonaną z 
blachy, wewnątrz ma zamontowaną 
kratkę na której układa się produkt 
do wędzenia; 

• na dno sypie się trociny (wióry), a 
całość umieszcza się nad ogniskiem 
lub na palniku (np. w kuchni).  



Wędzarnia elektryczna 

• zasilanie elektryczne; 

• możliwość regulacji temperatury 
w zakresie od 20 do 200 stopni 
C; 

• zapach i dym uzyskiwany z 
trocin (różne rodzaje drewna – 
aromatu); 

• wytopiony tłuszcz nie kapie na 
źródło ciepła, tylko do miski z 
wodą  (tłuszcz kapiący na żar 
zamienia się w rakotwórcze 
toksyny); 

• komora wędzarnicza jest 
izolowana, co zabezpiecza przed 
poparzeniem. 

 


