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Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 

Dział nr 5: Kasze  w produkcji gastronomicznej 

Zapoznaj się z treścią nauczania. Wiadomości uzupełnij 

z podręcznika  

Następnie rozwiąż zadania  znajdujące się na końcu. 

Odpowiedzi przyślij do 09.11.2020r  (poniedziałek )              
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Wszelkie zapytania również wysyłaj na ten adres. 
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1. Obróbka wstępna kasz  

 

Obróbka wstępna kasz obejmuje następujące czynności: 

 

a) przebieranie i przesiewanie kaszy - usunięcie zanieczyszczeń  większych od kaszy 

lub drobnych zanieczyszczeń przy użyciu sit o małych otworach, usunięcie ziaren 

nieobłuszczonych, poczerniałych, nasion chwastów. 

 

b) mierzenie objętości - czynność ta potrzebna jest przy odmierzaniu określonej ilości 

wody do gotowania kaszy o odpowiedniej konsystencji. 

  

c) płukanie - celem płukania jest usunięcie pyłu, piasku, łuski, niepełnowartościowych 

ziaren. Kaszę, po wsypaniu do dużego naczynia, zalewa się ciepłą wodą o temperaturze 

40°C i miesza. Wodę należy zmieniać dwu- lub trzykrotnie. Kaszę wybiera się cedzakiem 

lub sitem do innego naczynia. Zabieg ten należy wykonać szybko, aby ziarna zbyt mocno 

nie nasiąkły wodą. Podczas płukania kasza wchłania 10–20% wody w stosunku do 

swojej masy. Zabiegu tego nie stosuje się do kasz drobnych, takich jak manna, płatki 

owsiane, krakowska, kukurydziana oraz kaszy gryczanej prażonej. 

 d) zacieranie jajem stosowane do niektórych kasz.                                                            
Zacieranie jajem – metoda przyrządzania kasz drobnych (głównie kaszy krakowskiej, 
kaszy manny, nieprażonej gryczanej łamanej) na sypko, polegająca na zatarciu ich 
białkiem jaja. Dwa białka lub jedno jajo na 1 kg kaszy.  Roztartą kaszę rozkłada się cienką 
warstwą na blasze i suszy w ciepłym piekarniku.                                                                            
Kasze drobne pozbawione są białkowej warstwy, która chroniłaby je przed nadmiernym 
rozklejaniem podczas gotowania. Mocno nasiąkają wodą, z tego powodu nawet nie 
płucze się ich przed gotowaniem. Białko jaja, ścinając się podczas gotowania, tworzy 
wokół cząstek kaszy warstwę ochronną. Dzięki temu kasze drobne można ugotować na 
sypko, przy jednoczesnym uzyskaniu miękkich i kształtnych ziaren 

 

 

2. Obróbka cieplna kasz  

 

Zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki cieplnej kasz: 

w procesie gotowania kasza wchłania wodę dzięki której skrobia zawarta w ziarenkach 

pęcznieje i pod wpływem temperatury rozkleja się. Błonnik także pęcznieje i staje się 

pulchny a białko ulega ścięciu. Dzięki temu następuje znaczny przyrost masy i objętości 

kasz. 



 

Dodatek wody decyduje o konsystencji potraw produkowanych z kasz. W celu uzyskania 

kaszy o właściwej konsystencji należy odpowiednio regulować  ilość wody. 

 

PODZIAŁ KASZ ZE WZGLĘDU NA KONSYSTENCJĘ:                                                              
- kasze rozklejone rzadkie 1:6  (stosunek objętość kaszy do objętości wody)                                                                                                             
- kasze rozklejone gęste 1:4                                                                                                                                        
- kasze gotowane na półsypko 1:2,5                                                                                                            
- kasze gotowane na sypko 1:1,5-2 

 

KASZE ROZKLEJONE RZADKIE 1:6  

 zastosowanie – zupy/krupnik/, kleiki  skrobia pęcznieje, pęka i wylewa się na 
zewnątrz  

 kasze grube – zalewa się zimną wodą 

 kasze jęczmienną i ryż wsypuje się do wrzątku   

 gotuje się wolno 0,5-1h 

 

KASZE ROZKLEJONE GĘSTE 1:4   

 zastosowanie – kostka do zup, desery 

  ziarna tracą kształt 

   kasze wsypuje się do wrzątku  gotuje się do momentu wchłonięcia wody a następnie 
odstawia na brzeg płyty w celu garowania 

 

KASZE GOTOWANE NA PÓŁSYPKO 1:2,5   

 część ziarna zachowuje kształt a część nie 

  zastosowanie – do kotletów, krokietów, zapiekanek, deserów, dodatek do dań 
zasadniczych   

 kasze wsypuje się do wrzątku  gotuje się do momentu wchłonięcia wody, a następnie 
odstawia na brzeg płyty w celu garowania 



 

KASZE GOTOWANE NA SYPKO 1:1,5-2  

 kasze drobne - przed gotowaniem zacieramy jajem   

 kasze grube – dodatek tłuszczu, dogotowujemy na wolnym ogniu lub w kąpieli 
wodnej   

 kasze wsypuje się do wrzątku gotuje się do momentu wchłonięcia wody a następnie 
odstawia na brzeg płyty, wstawia do kąpieli wodnej lub zapieka w piekarniku w celu 
garowania /przetrzymywanie produktów w temp. bliskiej wrzenia/  otoczki ziarna nie 
pękają,  ziarna są miękkie, oddzielone i posiadają swój kształt  

  skrobia ulega kleikowaniu wewnątrz 

  zastosowanie – dodatek do zup (pomidorowa, szczawiowa, mleczna) deserów, 
zapiekanek, mięs duszonych 

 

GOTOWANIE  Ryżu sypkiego: 

  I Metoda - absorpcji – ryż wsypuje się do zimnej wody i doprowadza do wrzenia, następnie 
przykrywa i gotuje na wolnym ogniu   

II Metoda – wypłukany i odsączony ryż gotujemy w dużej ilości wrzącej i osolonej wody, po 
ugotowaniu, odsączamy i przelewamy zimną wodą 

 

 

Normy surowca i wielkości gotowanej porcji kaszy: 

 

 

 



 

Zastosowanie różnych kasz w gastronomii: 

 

 

 

 

 



 

Sprawdzian wiadomości  

Symbol:  KT 5 

 

 

1. Kasza jaglana pochodzi z:           a) pszenicy                        b)jęczmienia                   c)prosa 

 
2. Kuskus to kasza otrzymywana z:           a) kukurydzy                   b) pszenicy            c)gryki 

 
3. Uzupełnij:                                                                                                                                                 
Zacieranie jajem stosuje się do..........................................., które mają być gotowane 
na.......................................... Zabieg ten ma na celu .................................................... 
która ścinając się podczas gotowania zapobiega........................................................... 
ziaren kaszy. 

 
4. Kasze gotowane na sypko podaje się jako: 
a)...................................... 
b)....................................................... 
c).............................................................. 
d)........................................................ 
e)....................................................... 

 
5. Ze względu na konsystencję kasz po ugotowaniu dzieli się je na: 
a) ..................................... 
b)...................................................... 
c)...................................................... 
d).................................................. 

 
6. Porcja kaszy jako danie podstawowe wynosi:                                   a)200-250g 
b) 250-300g                                                                                                      c)150-200g 

 
7. Kostkę z kaszy krakowskiej podaje się jako: 
a) dodatek do II dania 
b) dodatek do zup 
c) deser 

 
8. Aby doprowadzić kaszę do całkowitego rozklejenia należy na 1 objętość kaszy użyć: 
a) 4 objętości wody 



b) 6 objętości wody 
c) 8 objętości wody 

 
9. Z kasz gotowanych na półsypko sporządza się: 
a)............................................ 
b).................................... 
c)......................................... 
d)......................................... 

10. Wymień etapy obróbki wstępnej kasz. 

11. Jakie zmiany fizykochemiczne zachodzą podczas obróbki cieplnej kasz 

 

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. 

 

 

 

 

 


