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Klasa Cechy mięsa Przeznaczenie Skład chemiczny

I Najcenniejszych 17 mięśni przedstawiono w tabeli nr 2 Mięso kulinarne – filety i steki Białko - 20,00-23,4%, 
Tłuszcz - 0,24 do 1,11%

II M medaliony Kawałki mięsa w kształcie kotletów o masie 80-100 g, bez 
błon, ścięgien i tłuszczu

Kulinarne i garmażeryjne. Użyj do gulaszu i stir fry, Poddaj obróbce sous vide i użyj 
do swoich najlepszych przepisów.

średnia zaw. białka 21,82%
średnia zaw. tłuszczu 3,00%II G gulasz Nie kalibrowane, małe, poniżej 80 g, kawałki mięsa bez 

błon, ścięgien i tłuszczu
Kulinarne, garmażeryjne. Użyj do produkcji gulaszu. Poddaj obróbce sous vide.  
Surowiec do produkcji kiełbas grubo i średniorozdrobnionych. 

II J Pręga / Shank Mięśnie nogi, poprzerastane ścięgnami i błonami (nazy-
wane pręgą)

Przysmak we Francji, Belgii, Holandii i Szwajcarii. Doskonałe do długotrwałej obróbki 
w niskiej temperaturze. Bogate źródło wysokiej wartości kolagenu.
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Nazwa handlowa polska 
/ angielska Numer Masa kg 

xśr/zakres
Grubość mięśni 

(n=30) 
(cm)  xśr±sd

Przeznaczenie

Wachlarz (skrzydło) 
/ Fan fillet 1046 1,79 / 0,9-2,5 5,35±0,171

Najdoskonalszy mięsień z tuszy strusiej. Niesamowity kruchy i smakowity. Idealny do pieczenia w całości  
i obróbki w niskiej temperaturze. Z mięśnia wycina się idealne steki, które po smażeniu po 1 minucie 
z każdej strony rozpływają się w ustach. 

Zrazówka wewnętrzna (oko) 
/ Eye fillet 1050 0,49 / 0,32-0,8 3,64±0,158 Mięsień o kształcie oka, bardzo soczysty. Idealny do sous vide, pieczenia i gotowania w całości. Doskonały 

jako dodatek do potraw kuchni włoskiej i azjatyckiej.

Polędwica 
/ Tenderloin 1047 0,70 / 0,25-0,66 4,07±0,159 Jeden z najsmaczniejszych elementów z tuszy strusiej. Używaj go podobnie jak polędwicy wołowej.

Polędwiczka 
/ Long fillet 1060 0,32 / 0,4-0,9 2,66±0,142 Element idealnie kruchy i smaczny. Doskonały do stir fry, pieczenia i sous vide.

Myszka 
/ Tournedos 1059 0,21 / 0,15-0,28 1,83±0,109 Przygotuj wykwitną potrawę nadziewając mięsień idealnym farszem i poddając obróbce w niskiej tempe-

raturze w piecu lub cyrkulatorze.

Muszla (ostryga) 
/ Oyster fillet 1045 0,44 / 0,7-1,11 4,04±0,175 Element doskonały do potraw wolno gotowanych i lekko krwistych w środku. Wyzwanie dla najlepszych 

kucharzy.

Zrazówka zewnętrzna (trójkąt) 
/ Triangle steak 1036 0,59 / 0,25-0,63 3,38±0,153 Sporządź z niego steki lub upiecz w całości. Doskonały do długotrwałej obróbki w niskiej temperaturze.

Kulka
/ Small steak 1037 0,22 / brak 4,23±0,184 Malutki bardzo smakowity mięsień. Doskonały do pieczenia w całości i sous vide.

Zrazówka tylna 
/ Rumpsteak 1035 1,45 / 0,83-2,08 4,07±0,159 Idealny do długotrwałej obróbki BBQ, zamarynowany w ziołach stanowi idealny materiał do wytwornych 

potraw przygotowywanych metodą sous vide. Stek medium z tego elementu to kwintesencja smaku strusiny.

Kruchy stek 
/ Tender steak 1038 0,34 / brak 3,64±0,154 Bardzo soczysty i smakowity stek. Do krótkiego smażenia, sous vide oraz po pokrojeniu w paski lub kostkę 

idealny dodatek do dań kuchni azjatyckiej. 

Księżyc 
/ Moon steak 1041 0,84 / 0,54-1,2 5,69±0,194 Zaskocz swoich klientów podając ten element w całości. Zamarynuj go w ziołach, poddaj 4 godzinnej obróbce 

metodą sous vide, obsmaż dodaj swój najlepszy sos i gotowe. Albo użyj go inaczej, zawsze będzie idealny.

Minutka 
/ Minute steak 1042 0,14 / brak 2,73±0,180 Minutka to idealny stek do krótkiego smażenia. 1 minutka z każdej strony, 3 minuty w piecu, kilka minut 

odpoczynku i nic już więcej nie potrzeba.

Długi stek 
/ Long steak 1060 0,35 / 0,4-0,9 2,16±0,165 Użyj metod jak dla najlepszych elementów wołowych. Idealny do krótkiej obróbki, stir fry a także do sous vide 

w temperaturze nie większej niż 58ºC.

Noga środkowa 
/ Drum steak 1013 0,66 / 0,38-0,9 3,33±0,137

Wytrawny mięsień dla koneserów głębokiego smaku mięsa. Idealny do soczystych mocno wyraźnych 
steków, tatara, Boeuf Stroganow (a raczej Autruche a’la Stroganow). Doskonały na wolno pieczoną czy goto-
waną sztukę mięsa.

Noga mała 
/ Small drum 1014 0,39 / 0,3-0,58 3,66±0,151 Idealny element do potraw sous vide, przygotowywania soczystych steków oraz pieczenia w całości.

Noga zewnętrzna 
/ Flat drum 1012 0,92 / 0,73-1,57 3,73±0,193 Idealny do tatara. Doskonały na pieczeń. Steki z tego mięśnia to wyzwanie dla kucharza. Dobrze przygoto-

wane mają idealny smak ale też wyraźną teksturę. 

Noga wewnętrzna 
/ Big drum 1011 1,28 / 0,73-1,9 3,97±0,191 Dla koneserów smaku czerwonego mięsa. Mięsień bardzo mocno pracujący a przez to doskonale ukrwiony. 

Doskonały na pieczeń i do sous vide. Dobrze przyprawiony tatar z tego mięśnia to marzenie każdego mężczyzny. 
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