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1. Patelnia elektryczna 

Patelni elektrycznych w gastronomii używa się zarówno do smażenia jak i do duszenia różnych 
potraw lub też produktów wchodzących w ich skład. Zależnie od głębokości, można je podzielić 
na:                                                                                                                                                         
- głębokie (ponad 10 cm)                                                                                                                              
- płytkie (między 8 a 10 cm). 

 

 

Każde tego typu urządzenie, składa się z 
elementów grzejnych, które podgrzewają wannę 
smażalniczą, gdzie zachodzi proces obróbki 
cieplnej. Kolejnym istotnym elementem jest 
pokrywa, przełącznik mocy oraz lampki 
sygnalizacyjne, informujące o pracy urządzenia. 

Wanny smażalnicze są prostokątne i wyposażone 
są w tzw. lej zlewowy przeznaczony do 
odprowadzania tłuszczu. Pokrywa zamykająca 
wannę jest tak skonstruowana, by para wodna 
po skropleniu się spływała do wanny. Wiadomo, 
że z patelni często trzeba usuwać tłuszcz 
ewentualnie inne płyny. Ułatwiają to dźwignie, 
które pozwalają na bardzo łatwe przechylanie 
patelni. Niektóre modele wyposażone są nawet 
w silniki elektryczne, które służą do 
samoczynnego przechylania. 

Systemy sterowania patelniami najczęściej są proste i składają się z głównego wyłącznika i 
termostatu, odpowiadającego za odpowiednią temperaturę procesu smażenia. 
Obsługa patelni elektrycznych  składa się z następujących etapów: 
a) najpierw wannę smażalniczą napełnia się tłuszczem;                                                                                  
b) następnie, za pomocą regulatora, ustala się odpowiednią temperaturę smażenia;                                         
c) dopiero wtedy uruchamia się wyłącznik główny;                                                                                     
d) gdy proces obróbki cieplnej zakończy się, regulator temperatury ustawia się w pozycji „0”;                                
e) usuwa się tłuszcz, w przypadku, gdy jest to wykonywane z użyciem siły fizycznej a nie silnika, 
wcześniej wyłącza się zasilanie;                                                                                                                     
f) na końcu myje się wannę smażalniczą za pomocą ciepłej wody.  
                                                                                                                                                              
Patelnie elektryczne różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. Tym co najbardziej 
rzuca się w oczy jest ich zróżnicowana wielkość. Dzięki temu mogą być używane zarówno w 
małych jak i dużych zakładach gastronomicznych. 

 

 



2. Frytownica 

Frytownice to urządzenia służące do przygotowania potraw, których półprodukty 
wymagają smażenia w bardzo głębokim tłuszczu. Najczęściej są to popularne w Polsce 
pączki i faworki oraz frytki. Na rynku są obecne zarówno frytownice zasilane gazem, jak 
i prądem elektrycznym. Drugi istotny podział dotyczy liczby komór. Mamy więc 
frytownice jednokomorowe i dwukomorowe.  
Niezależnie od rodzaju urządzenia, budowa każdego z nich jest bardzo podobna. 
Głównymi elementami 
są:                                                                                                                                                                     
- elementy grzejne, które zapewniają odpowiednią temperaturę,                                                         
-  komora smażenia, w której przebiega proces obróbki cieplnej,                                                        
- zawór spustowy, który służy do usuwania zużytego tłuszczu,                                                                  
- przyrządy, kontrolne oraz sterujące, które chronią urządzenie przed uszkodzeniem i 
odpowiadają za utrzymanie właściwej temperatury. 

 

W każdej frytownicy można wyróżnić dwie strefy: gorącą i zimną. Pierwsza znajduje się 
powyżej a druga poniżej elementu grzejnego. Do tej drugiej wpadają drobiny 
smażonych produktów, dzięki czemu nie zwęglają się a na sam koniec procesu, usuwa 
się je razem ze zużytym tłuszczem. Do tego służy wspomniany już zawór spustowy. 

Jeśli już mowa o tłuszczu – to trzeba pamiętać, ze warunkiem właściwego przebiegu 
procesu obróbki cieplnej jest odpowiednia temperatura tłuszczu. Nie może być on ani 
zbyt zimny, ani zbyt gorący. Dlatego każda frytownica musi być wyposażona w 
odpowiednie zabezpieczenia i aparaturę sterującą. Specjalny czujnik decyduje o 
włączaniu i wyłączaniu elementów grzejnych, zależnie od aktualnej temperatury 
tłuszczu. Ponadto komora grzejna wyposażona jest w termoelement zabezpieczający 
przed zbyt wysoką temperaturą a tym samym przed przepaleniem grzałek lub zapalenia 
tłuszczu. Nowoczesne frytownice wyposażone są również w system filtracji, który 
przefiltrowuje fryturę by móc jej ponownie użyć. 

 Urządzenie wykonane jest ze stali chromowej, grzałki zaś z hartowanej stali. 
Temperatura jest regulowana za pomocą termostatu a jej maksymalna wysokość wynosi 
195°C. Dzięki temu, że pojemnik na tłuszcz można wyjąć z urządzenia, łatwiejsze jest 
jego czyszczenie. 

 

Przed rozpoczęciem smażenia półprodukty, który 
mają być poddane obróbce cieplnej wkłada się do 
kosza smażelniczego i wraz z nim zanurza się je w 
komorze smażenia, którą wcześniej wypełnia się 
tłuszczem. W nim z kolei umieszczone są grzałki 
oddzielone od kosza specjalną siatką. Tak jest w 
przypadku frytownic elektrycznych. W frytownicach 
gazowych palniki znajdują się oczywiście pod dnem 
zbiornika z tłuszczem. Jeśli komora smażenia jest w 
kształcie litery „V”, to elementy grzewcze znajdują się 
po obu jego bokach. 
 



Zasady prawidłowej eksploatacji frytownicy 
- Przed włączeniem frytkownicy, należy sprawdzić czy zawór spustowy jest zamknięty.   
- Podczas pracy frytkownicy nie wolno do zbiornika zbliżać się z otwartym ogniem, grozi 
to pożarem.                                                                                                                                                          
- Napełnić zbiornik fryturą do wysokości pomiędzy przetłoczeniami na bocznej ścianie 
zbiornika. Należy zwrócić uwagę, aby poziom frytury nie był niższy od dolnego 
przetłoczenia na ścianie (poziom minimalny) oraz nie przekraczał przetłoczenia 
górnego (poziom maksymalny)                                                                                                                   
W procesie smażenia frytura ulega zanieczyszczeniu spalonymi cząstkami produktów 
żywnościowych, które gromadzą się w dolnej części zbiornika pod koszem i grzałkami.           
- Po wyłączeniu zespołu grzejnego i odstaniu zanieczyszczeń na dnie zbiornika należy 
pod wylewkę postawić naczynie i dźwignią urządzenia spustowego otworzyć zawór 
spustowy. Po zakończeniu zlewania zanieczyszczeń i zamknięciu zaworu należy 
uzupełnić zbiornik świeżą fryturą.                                                                                                            
- Po każdorazowym zakończeniu pracy, podczas remontu, czyszczeniu frytkownicy 
należy ją bezwzględnie odłączyć od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda,                                                              
- napraw i remontów urządzenia powinien dokonywać odpowiednio przeszkolony 
pracownik,                                                                                                                                                        
- nie wolno włączonej frytkownicy pozostawić bez nadzoru 

 

3. Urządzenia do smażenia beztłuszczowego: 

 PŁYTY DO BEZPOŚREDNIEGO SMAŻENIA ( płyty grzejne, grille 

płytowe)  

 



Płyta pokryta jest cienką warstwa chromu (zapobiega przywieraniu półproduktów), a 

jej powierzchnia może być gładka lub ryflowana.                                                                              

Płyta montowana jest pod kątem, aby wytapiający się tłuszcz swobodnie spływał do 

rynienki, następnie do kolektora i szufladki.                                                                                      

Duże płyty podzielone są na dwie sekcje, które włącza się w zależności od potrzeb. 

 

 GRIDDLE GRILL to odmiana płyty do smażenia 

bezpośredniego 

 

Urządzenie zbudowane jest z dwóch 
połączonych ze sobą płyt, gładkich lub 
ryflowanych, z wbudowanymi grzałkami. 
Zasilany jest wyłącznie energią 
elektryczną. 
Płyty wykonane są ze stali węglowej lub z 
ceramiki. 
Półprodukt układa sie na jednej płycie i 
dociska drugą – ogrzewanie następuje z 
dwóch stron jednocześnie.  

 

 RUSZTY 

W zależności od umiejscowienia elementów grzejnych 

rozróżniamy ruszty:                                                                                                   

- z dolnym nagrzewaniem ( np. ruszt na lawie)                                                     

- z górnym nagrzewaniem                                                                                              

- z obustronnym nagrzewaniem 

 

Ruszt ( grill) na lawie: 

 

Grzałki elektryczne lub palniki gazowe 
ogrzewają odłamki lawy wulkanicznej. 
Półprodukt umieszcza się na prętach, a 
rozgrzane kamienie emitują promienie 
podczerwone, które ogrzewają półprodukty. 
W czasie obróbki na kamienie spadają krople 
tłuszczu, które powodują rozbłyski i 
dymienie – potrawy uzyskują 
charakterystyczny smak i wygląd.  

 



                     Ruszt z górnym ogrzewaniem: 

 

 
 
W górnej części są umieszczone grzałki 
elektryczne lub palniki gazowe 
nagrzewające metalową płytę, która 
emituje promieniowanie podczerwone.  
Półprodukt umieszczany jest na pełnej lub 
kratowanej płycie. 

 

 

Salamander zwany opiekaczem służy do opiekania pieczywa, przygotowywania grzanek, 

zapiekanek, mięsa jak i różnych innych potraw zależących od inwencji twórczej 

kucharza. Salamandry, opiekacze  sprawdzą się również świetnie do podgrzania 

gotowych dań jak również rozmrażania zamrożonych potraw bez utraty jego walorów 

smakowych. W zależności od oferowanego modelu i producenta opiekaczy urządzenie 

może posiadać wysuwaną tacę na okruchy i demontowane szuflady oraz ruszt, co 

sprawia, że czyszczenie opiekacza nie sprawia żadnego problemu. 

 

            Rożny:                                                                                                                                  

są to urządzenia które służą do smażenia pieczenia i opiekania. Elementy 

grzejne zainstalowane są w tylnej ścianie komory grzejnej.                                                                                

Rozróżniamy rożna: 

 

A)  poziome, które 
przypominają 
wyglądem szafy, 
zamykane za pomocą 
szklanych drzwi 

 

 



 

B) pionowe tzw.  gyros 
grille, w  których na 
pionowy element 
roboczy nabija się 
plastry mięsa. 

 

 
 

 

4.  Urządzenia do pieczenia 

Piekarnik:   

Urządzenie przeznaczone do pieczenia i zapiekania różnych potraw i ciast. W zależności 

od sposobu zasilania rozróżniamy piekarniki elektryczne i gazowe. Piekarnik posiada 

komorę  roboczą, która jest ogrzewana grzałkami elektrycznymi usytuowanymi w 

górnej i dolnej części komory lub palnikami gazowymi, które umieszczone są zawsze w 

dolnej części komory. Ogrzewanie półproduktu odbywa się na drodze konwekcji 

naturalnej – energia cieplna jest przenoszona przez drgające cząstki powietrza. 

Ogrzewanie zachodzi stosunkowo powoli, rozkład temperatury w komorze nie jest 

równomierny                                                                                                                                      

Piec (piekarnik) konwekcyjny: 

Piec konwekcyjny, to narzędzie bardzo często wykorzystywane z profesjonalnych 

kuchniach. Posiada on specyficzną budowę, opartą na wymuszeniu ciągu ciepłego 

powietrza. 

 

Zasada działania pieca o budowie konwekcyjnej jest 
bardzo prosta. Gorące, podgrzane powietrze jest 
wprowadzane do jego wnętrza przez 
charakterystyczne wentylatory. W ten sposób jest 
ono wprowadzane w ruch poziomy. Dzięki temu, 
podgrzewane potrawy gotują się znacznie szybciej i 
bez tak dużych nakładów energii. 
Warto również pamiętać o tym, że piec 
konwekcyjny posiada również zestaw filtrów, które 
oczyszczają powietrze wychodzące z pieca. Dzięki 
temu korzystanie z niego nie wiąże się z żadnym 
nieprzyjemnym zapachem. 
 



Wprowadzenie do pieców o 
z wieloma zaletami: 
- Znacznie niższe zużycie energii
na podgrzewanie potraw  
- Wymuszony przepływ powietrza
Nie musimy więc ich przez cały
- Czas obróbki cieplnej jest krótszy
 

 
 

 

Piec konwekcyjno-parowy

Piec konwekcyjno-parowy stanowi bardziej zaawansowaną 
zwykłego pieca konwekcyjnego. Oprócz wielu nowych zastosowań, podstawową
pomiędzy urządzeniami jest funkcja
Pieczenie w  potwietrzu z zastosowaniem pary pozwala zachować aromat, głębszy smak,
barwę potraw a nawet ograniczyć ubytek masy związany z
zastosowanie pieca konwekcyjno
pieczenie z sondą, regenerowanie, grillowanie, blanszowanie, smażenie a
wędzenie potraw.  

Jak działa piec konwekcyjno

Zasada działania jest prosta 
wymuszając ruch poziomy. Następnie powietrze trafia do filtrów oczyszczających 
z drobinek tłuszczu, aby ponownie trafić do wentylatorów. Cyrkulacja powietrza 
w poziomie gwarantuje, że zapachy pomiędzy potrawami nie przenikają, a
w całej komorze grzewczej rozkłada się równomiernie. Podczas procesu naparowania 
do wnętrza dodawana jest para wodna, co
i zapobiega wyschnięciu potraw.

 

 charakterystyce konwekcyjnej do naszych

energii – dzięki termoobiegowi, nie zużywamy

powietrza sprawia, że potrawy podgrzewają się
cały czas obracać 
krótszy 

 

  
 
Profesjonalny elektryczny piec 
konwekcyjny. 

parowy 

parowy stanowi bardziej zaawansowaną i rozwiniętą wersję 
zwykłego pieca konwekcyjnego. Oprócz wielu nowych zastosowań, podstawową
pomiędzy urządzeniami jest funkcja naparowania komory w now

zastosowaniem pary pozwala zachować aromat, głębszy smak,
nawet ograniczyć ubytek masy związany z obróbką termiczną. Szerokie 

pieca konwekcyjno-parowego pozwala na gotowanie na parze, pieczenie, 
sondą, regenerowanie, grillowanie, blanszowanie, smażenie a

piec konwekcyjno-parowy? 

działania jest prosta – wentylatory wtłaczają do komory gorące powietrze, 
wymuszając ruch poziomy. Następnie powietrze trafia do filtrów oczyszczających 

drobinek tłuszczu, aby ponownie trafić do wentylatorów. Cyrkulacja powietrza 
e zapachy pomiędzy potrawami nie przenikają, a

całej komorze grzewczej rozkłada się równomiernie. Podczas procesu naparowania 
do wnętrza dodawana jest para wodna, co przyspiesza obróbkę termiczną 

zapobiega wyschnięciu potraw. 

naszych kuchni, wiąże się 

zużywamy tak dużo mocy 

się równomiernie. 

Profesjonalny elektryczny piec 

rozwiniętą wersję 
zwykłego pieca konwekcyjnego. Oprócz wielu nowych zastosowań, podstawową różnicą 

nowych piecach. 
zastosowaniem pary pozwala zachować aromat, głębszy smak, 

obróbką termiczną. Szerokie 
ie na parze, pieczenie, 

sondą, regenerowanie, grillowanie, blanszowanie, smażenie a nawet 

wentylatory wtłaczają do komory gorące powietrze, 
wymuszając ruch poziomy. Następnie powietrze trafia do filtrów oczyszczających 

drobinek tłuszczu, aby ponownie trafić do wentylatorów. Cyrkulacja powietrza 
e zapachy pomiędzy potrawami nie przenikają, a temperatura 

całej komorze grzewczej rozkłada się równomiernie. Podczas procesu naparowania 
przyspiesza obróbkę termiczną 



Piec konwekcyjno-parowy – zalety 

1. Możliwość przygotowania kilku potraw jednocześnie 
2. Szeroki wachlarz zastosowań pieca dla kucharza (gotowanie na parze, pieczenie, 

pieczenie z sondą, regenerowanie, grillowanie, blanszowanie, smażenie) 
3. Nieprzenikanie zapachów pomiędzy potrawami 
4. Możliwość zapamiętywania receptur 
5. Możliwość automatycznego czyszczenia 
6. Niewielka powierzchnia urządzenia 
7. Niższe zużycie wody 
8. Energooszczędność 

 

 

 

Piece konwekcyjno-parowe charakteryzują się niską awaryjnością, oszczędnością 
energii i wody oraz funkcjonalnością (tzn. umieszczenie m.in. piekarników, patelni, 
trzonów kuchennych oraz grillów w jednym urządzeniu), które decydują o wysokiej 
pozycji pieca w rankingach sprzętu gastronomicznego. Najistotniejszą zaletą pieców 
konwekcyjno-parowych jest możliwość przygotowania wielu potraw jednocześnie, w 
krótkim czasie, co istotnie wpływa na wydajność i szybkość pracy personelu 
przygotowującego posiłki. 

Piece konwekcyjno-parowe, poprzez naparowywanie komory umożliwiają obróbkę 
termiczną potraw z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, która sprawia, że 
potrawy zachowują wysokie walory smakowe oraz zapachowe. Istotną zaletą 
urządzenia jest funkcja regeneracji potraw, która wpływa nie tylko na estetykę, ale 
przede wszystkim na wysoką wartość odżywczą podgrzewanych posiłków. Technologia 
parowa umożliwia wytworzenie dużej ilości wilgoci, która sprawia, że potrawy są 
soczyste i nie ulegają wysuszeniu. Funkcja odtłuszczania oraz poziomej cyrkulacji 
powietrza wpływa na skuteczne odseparowanie zapachów równocześnie 
przyrządzanych potraw (tzn. bez wzajemnego przenikania zapachem). 



Zasady prawidłowej eksploatacji pieca konwekcyjno-parowego 
(wielofunkcyjnego). 

Urządzenie może obsługiwać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona. Praca pieca 

może odbywać się jedynie pod nadzorem.                                                                                                    

* W czasie pracy powierzchnie pieca są gorące. Należy zachować ostrożność! * W 

przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia anomalii w pracy urządzenia należy je 

bezzwłocznie wyłączyć!                                                                                                                                     

* Pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie musi mieć odpowiednią 

wentylację!                                                                                                                                                                

* Przed pierwszym uruchomieniem pieca należy dokładnie wyczyścić komorę gotowania 

* Na zakończenie dnia pracy należy dokładnie wyczyścić komorę gotowania oraz 

wnętrze urządzenia, aby zagwarantować właściwe działanie pieca oraz jego wieloletnie, 

bezawaryjne użytkowanie.                                                                                                                                    

* W czasie mycia pieca nie wolno stosować strumienia wody pod ciśnieniem!                                              

* Do czyszczenia codziennego należy stosować wyłącznie odpowiednie produkty 

niepowodujące uszkodzeń powierzchni (alkaliczne                                                                                    

* Po zakończeniu pracy należy urządzenie odłączyć od źródeł zasilania (energia 

elektryczna, woda i jeżeli jest podłączony – gaz).                                                                                              

* Po przyrządzaniu na parze należy otworzyć ostrożnie drzwiczki, aby uniknąć 

gwałtownego wypływu pary znajdującej się wewnątrz komory gotowania. 

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być niebezpieczne dla operatora. * 

 

5. Piece do pizzy 

Wyróżniamy gazowe oraz elektryczne piece do pizzy, a także piece jedno i dwu półkowe.  

Tradycyjne Piece do pizzy 

 

 

System tych pieców opiera się na emitowaniu 
fal podczerwieni przez tzw. promienniki, 
które w połączeniu z wykonaną z naturalnego 
kamienia typu np. granit- komorą roboczą i 
wypiekową płytą dolną, doprowadza do 
bardzo szybkiego nagrzewania do wysokich 
temperatur rzędu 500 stopni Celsjusza. 

 
 

 



 Front wykonany ze stali                                                                                                                                               
Izolacja z wełny mineralnej utrzymująca temperaturę wewnątrz komory 
i wpływająca na zmniejszenie poboru energii elektrycznej 

 Oświetlenie oddzielne dla każdej komory 
 Lampki kontrolne wskazujące pracę poszczególnych grzałek 
 Dno komory wyłożone kamieniem szamotowym, nadającym pizzy specyficzny 

smak, jednocześnie absorbującym i idealnie rozprowadzającym ciepło na całej 
powierzchni 

 Drzwi z okienkiem ułatwiającym obserwację procesu wypieku 
 Regulacja temperatury oddzielnie na górze jak i na dole każdej komory 

ułatwiająca dostosowanie indywidualnych parametrów pracy do poszczególnych 
rodzajów wypieków 

 Maksymalna temperatura pracy około 450°C  

 

Piece biczowe 
 

Ten rodzaj pieców gastronomicznych opiera swoje działanie na wykorzystaniu prostopadłych 
uderzeń ustawionymi kolumnowo strumieniami powietrza w ogrzewaną żywność, co wpływa 
na zniszczenie zimnej warstwy przyściennej oraz przenikanie ciepła do wewnątrz produktu na 
zasadzie różnic temperatury pomiędzy jego powierzchnią a wnętrzem. Ten rodzaj pieców 
jest przelotowy, co w praktyce oznacza, iż żywność wkłada się z jednej strony, a wyjmuje z 
drugiej. Zaletą tego rozwiązania jest niski stopień wydzielania ciepła na zewnątrz, a także 
nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające zapisanie w pamięci urządzenia 
ustawień dotyczących czasu i temperatury obróbki, a także możliwość  automatycznego i 
bezobsługowego czyszczenia sprzętu, co znacznie wpływa na komfort pracy zatrudnionych 
osób. 

 

 

 

 

 

 



6. Kuchenka mikrofalowa 

Kuchenka mikrofalowa – urządzenie kuchenne służące do ogrzewania przedmiotów 

znajdujących się w jej wnętrzu poprzez poddanie ich działaniu mikrofal. Mikrofale 

wprawiają cząsteczki wody znajdujące się w nagrzewanym ciele w drgania rotacyjne. 

Energia drgających cząsteczek wody, w wyniku silnego tłumienia drgań rozprasza się i 

jest przekazywana cząsteczkom podgrzewanego ciała – tym samym rośnie jego energia 

termiczna, a zatem i temperatura. 

Ciekawostka: Pierwsza kuchenka mikrofalowa powstała w 1947 roku, dzięki Percowi 

Spencerowi. Miała 180 cm wysokości, ważyła 340 kg i nazywała się Radar Range. 

 

Budowa kuchenki mikrofalowej:  

 

 

Jak działa kuchenka mikrofalowa? 

Magnetron (lampa dwuelektrodowa o bardzo wysokim napięciu) wytwarza pole 

elektromagnetyczne, które emituje energię w postaci promieniowania mikrofalowego. 

Pochłanianie energii przez cząsteczki wody powoduje, że one drgają i obracają się. 

Poprzez zderzenie przekazują energię innym cząsteczkom powodując podgrzewanie 

umieszczonego w kuchence produktu. 

 



Zasady właściwej eksploatacji kuchni mikrofalowej: 

 Nie ustawiać kuchenki zbyt blisko przy urządzeniach grzewczych oraz 
odbiornikach RTV, 

 Używać odpowiednich naczyń, najlepiej szklanych, ceramicznych o 
zaokrąglonych kształtach, 

 Jeśli żywność jest zapakowana w tworzywo sztuczne, sprawdzić czy można ją 
podgrzać w kuchni mikrofalowej, 

 Nie zawijać ogrzewanych produktów w folię aluminiową, 
 Nie włączać pustej kuchenki, 
 Odpowiednio ustawić czas i moc obróbki. stosownie do rodzaju i masy produktu, 
 Nie podgrzewać jaj w skorupkach (niebezpieczeństwo wybuchu, 
 Dbać o czystość urządzenia, używają w tym celu odpowiednich detergentów. 

 

 

7. Urządzenia podgrzewcze 

Czym jest bemar? 

Historia bemarów nie jest zbyt długa. Pomimo iż placówki zbiorowego żywienia i 
publiczne lokale gastronomiczne istnieją od niepamiętnych czasów pierwsze 
podgrzewacze wprowadzono do gastronomii we Francji w połowie ubiegłego 
stulecia. Okazały się jednak tak funkcjonalne, że dziś trudno wyobrazić sobie bez nich 
profesjonalną kuchnię.  Bemar jest stosunkowo prostym w konstrukcji urządzeniem, 
które przypomina stalową wannę uzupełnioną o system grzewczy. Wanna może być 
umieszczona na nogach z systemem kółek lub mieć płaskie dno, które pozwala na jej 
ustawienie na stole czy blacie kuchennym. 

Bemary gastronomiczne różnią się wielkością i pojemnością wanny, jednak wszystkie są 
przystosowane do pojemników gastronomicznych GN. Dzięki ustandaryzowaniu ich 
wielkości mogą być tak dopasowane do wnętrza bemara, że efektywnie i szczelnie 
wypełniają jego wnętrze. Takie rozwiązanie stwarza również możliwość umieszczenia w 
jednym bemarze kilku pojemników z różnymi potrawami. Dzięki temu wydawanie 
trzyskładnikowego drugiego dania obiadowego jest wygodne i sprawne. Z budowy i 
formy bemara wynika, że jest to urządzenie przeznaczone do utrzymania potraw w 
cieple. 



 

Rodzaje bemarów gastronomicznych 

Chociaż każdy bemar jest inny ogólnie można te urządzenia podzielić na grupy pod 
względem różnych kryteriów. Biorąc pod uwagę konstrukcję i mobilność wyróżnia się 
bemary: 

 jezdne, wyposażone w kółka, na których mogą być wygodnie przemieszczane np. 
do sali wydawczej czy bezpośrednio do stolików klientów lub łóżek pacjentów, 

 stojące, umieszczone na nogach bez kółek, sprawdzające się tam, gdzie 
konsumenci sami nabierają potrawy na talerze, np. podczas imprez plenerowych 
z cateringiem, 

 nadstawne, pozbawione nóg, przystosowane do ustawiania na stołach czy 
blatach. 

Kryterium rodzaju systemu grzewczego umożliwia podział bemarów na elektryczne i 
gazowe. Bemary elektryczne są wyposażone w system grzałek umieszczonych między 
obudową i wanną. Dzięki elektronicznemu sterownikowi można w nich precyzyjnie 
programować termostat, utrzymując potrawę w optymalnej temperaturze.  

Jak działają bemary grzewcze? 

Budowa i działanie bemarów są wzajemnie powiązane. Podstawowa konstrukcja tych 
urządzeń przypomina termos, w którym pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi 
ściankami znajduje się powietrze lub woda. Dodatkowo w dolnej części urządzenia 
zamontowano system grzewczy. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala na utrzymanie 
temperatury wnętrza, ale też stale ją podtrzymuje. Częste otwieranie pokrywy 
pojemników nie powoduje zbyt szybkiego stygnięcia potraw, gdyż – dzięki grzałkom – 
temperatura jest stale kontrolowana. 



Ważnym elementem konstrukcji bemara jest sterownik. Jego zadaniem jest takie 
zaprogramowanie temperatury potrawy, która będzie dla niej optymalna W gastronomii 
obowiązują określone normy temperatury serwowanych potraw. Dla zup jest to min. 
75ºC, dla gorących napojów - min. 80ºC, a dla ciepłych dań głównych - min. 63ºC. Aby 
nie dopuścić do schłodzenia dań poniżej wskazanych temperatur umieszcza się je w 
bemarze gastronomicznym. 

 

Podgrzewacze do potraw serwowanych na   przyjęciach: 

 

 

  

  



 
 
Podgrzewacz elektryczny 

 
Most grzewczy na podczerwień  

 

 

 

Sprawdzian wiadomości  

Symbol:  KW 2 

 

1. Wymień podstawowe elementy, z których jest zbudowana patelnia elektryczna 

2.  Które z wymienionych urządzeń zasilane jest zawsze tylko energią elektryczną ?                                               

a) grill na lawie                                       b) płyta do bezpośredniego smażenia                                            

c)patelnia                                                d) griddle-grill 

3. Opisz płytę grzewczą do smażenia beztłuszczowego. 

4. Przenoszenie ciepła w piekarnikach odbywa się w wyniku:                                    a) konwekcji                    

b) przewodzenia                                           c) promieniowania 

5. Elementem grzejnym w piekarniku elektrycznym są ...................................................................... ,  

6. W jaki sposób działa piekarnik konwekcyjny ?  

7. Jaka jest funkcja sondy termicznej w piecu konwekcyjno –parowym? 

8. Czas obróbki cieplnej w piekarniku konwekcyjnym jest krótszy niż w piekarniku tradycyjnym.                  

a) prawda                    b) fałsz 

9. Urządzeniem, w którym można regulować wilgotność komory wypiekowej jest:                                     

a) piec wielofunkcyjny                                    b) piekarnik                                      c) piekarnik konwekcyjny 

10. Wydajność obróbki cieplnej ( wydajność potraw)  jest większa przy stosowaniu pieców 

konwekcyjno-parowych niż w przypadku piekarnika tradycyjnego.              a) prawda                   b) fałsz 



11. Element, który wytwarza fale elektromagnetyczne w kuchence mikrofalowej to:                                         

a) magnetron                              b) transformator                                        c) dipol                           d) proton 

12. W kuchenkach mikrofalowych można stosować naczynia z następujących materiałów: 

a) szkło, papier, aluminium                                                            b) porcelana, tworzywa sztuczne, szkło                                                                         

c) porcelana, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna                      d) szkło, tworzywa sztuczne, aluminium 

13. Piec konwekcyjno- parowy można wykorzystywać do następujących rodzajów obróbki termicznej: 

pieczenie, smażenie, grillowanie.                                 a) tak                                                           b) nie 

14 Gdzie w frytownicy znajduje się strefa zimna?             a) nad grzałkami                  b) pod grzałkami              

c) na obudowie  

15. Termostat, będący elementem wyposażenia patelni służy do:                                                                           

a) wylewania oleju z wanny smażalniczej                                              b) usuwania piany z patelni                              

c) jest  to wyłącznik główny patelni                               d) reguluje i utrzymuje odpowiednia temperaturę   

16. Bemary służą do:                a) ogrzewania talerzy                           b) podtrzymywania temp. potraw      

c) gotowania niektórych potraw                                      

 

 

W rozwiązaniu przyślij numer zadania ( kolejność taka jak wyżej) i  odpowiedź . Nie przepisuj 

zadań. Dopisz również symbol sprawdzianu  podany na   jego początku. Oczywiście wpisz 

swoje imię i nazwisko. Powodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


