
Witam! 

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 

Dział nr 6: Ocena towaroznawcza i sporządzanie 
potraw z drobiu 

Zapoznaj się z treścią nauczania. Wiadomości uzupełnij 
z podręcznika str.  

Następnie rozwiąż zadania  znajdujące się na końcu. 

Odpowiedzi przyślij do  16.11.2020 (poniedziałek)              
pocztą mailową na adres:   

jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Wszelkie zapytania również wysyłaj na ten adres. 

 

Pozdrawiam. M. Jeziorek 
 

 

 

 

 



1. Ocena towaroznawcza drobiu 

 

 

 

 



2. Obróbka wstępna drobiu. Drobiowa masa 
mielona  

 

 

 



3. Potrawy gotowane i duszone z drobiu 
 

 

 



 

 

4. Potrawy smażone z drobiu 

 

 

 



5. Potrawy pieczone z drobiu 

 

 

 



 

 



 

6. Zakąski z drobiu 

 



 
 

 

Sprawdzian wiadomości  

Symbol:  KT 6 

1.Drób to:  .................................................................................................................................... 

2.Potrawka z kurczaka to przykład potrawy:            a) gotowanej               b) smażonej         c) duszonej          d) pieczonej 

3.Podczas gotowania drobiu  białka ulegają:        a) retrogradacji            b) denaturacji          c) rozpadowi         d) krystalizacji 

4.Podczas pieczenia drobiu najpierw należy zastosować niższą temperaturę, a później ją podwyższyć:                                        
a) prawda          b) fałsz  

5.Jaki rodzaj obróbki cieplnej zastosujesz  sporządzając medaliony z drobiu:                                                                                         
a) gotowanie          b) pieczenie                           c) smażenie                d) duszenie 

 6.Knel to:                       a) rodzaj farszu do nadziewania tuszek kurcząt               b) wyporcjowane mięso drobiowe                 
c) odpowiednio przygotowana drobiowa masa mielona                      d) potrawa, którą zaliczamy do zakąsek z drobiu 

7.Tranżerowanie drobiu to:    a) dzielenie upieczonej tuszki drobiowej na porcje         b) luzowanie tuszki z kości                                
c) oprószeniu mięsa solą i pieprzem                         d) faszerowanie drobiu 

8. Podaj zasady gotowania rosołu drobiowego:  

9. Bryzol  drobiowy  to potrawa:    a) gotowana          b) pieczona            c) smażona                 d) duszona     

10.Pieczenie polega na ogrzewaniu półproduktu w:                                                    a) płynie lub parze wodnej                             
b) małej ilości tłuszczu                             c) dużej ilości tłuszczu                                 d) gorącym powietrzu 

11.Do obróbki cieplnej udek „saute” użyjesz:     a) garnka         b) patelni               c) rondla           d) szybkowaru 

12.Przy sporządzaniu nadzienia do drobiu składnikiem sklejającym i spulchniającym są: …………………………………                                                            

13. Tuszki ze sztuk starych, twarde i przerośnięte najlepiej przeznaczyć do:                              a) grillowania                          
b) smażenia                                                    c) pieczenia                                                           d) gotowania 

14. Porcjując drób po upieczeniu należy korzystać z następujących narzędzi:              a) noża trybownika                                    
b) obojętnie jaki, ale ostry nóż                             c) tasaka kuchennego                        d) nożyc do drobiu i noża kucharskiego 

15.Tuszki przeznaczone do gotowania na  rosół  wkładamy do :                          a) zimnej wody                     b) wrzącej wody                   
c) piekarnika                                                   d) letniej wody 

16.Do smażenia można przeznaczyć każdy rodzaj tuszek drobiowych:            a) prawda               b) fałsz 

17. Jakie urządzenie można wykorzystać do rozmrażania tuszek drobiowych?  ……………………………………. 



18. Najważniejszy składnik odżywczy mięsa drobiu to:                                                                                                              
a) woda                                    b) białko                                               c) tłuszcz                                            d) witamina C  

19.Typowym dodatkiem do drobiu smażonego są kluski śląskie i sos:    a) prawda          b) fałsz 

20. Wymień gatunki drobiu grzebiącego…………………………………………………………………………………………… 

21. Opisz sporządzanie potrawki z kurcząt, która jest produkowana z następujących składników:  kurczak, woda, marchew, 
pietruszka, seler, cebula, sól, masło, mąka, żółtka, śmietanka, zielona pietruszka. 

22. Co to jest luzowanie drobiu?  

23. Które mięso drobiowe jest najmniej kaloryczne;             a) kaczka                            b) indyk                         c) gęś 

24. W jaki sposób odbywa się formowanie drobiu na sposób angielski?  

 

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. 

 

 

 

 


