
Witam !  

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

Dział nr 2.  to:  Receptury gastronomiczne. 

 Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku. 

Pozdrawiam. M.Jeziorek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat:  Receptura gastronomiczna i jej  funkcje.  
Obliczanie zapotrzebowania na surowce na 

podstawie receptury 
 

1. Produkcja wyrobów kulinarnych powinna opierać się na odpowiednich 
przepisach kulinarnych – recepturach. 
Zakłady gastronomiczne mogą układać własne przepisy kulinarne. Powinni się 
tym zajmować najlepsi technolodzy o dużej wiedzy i doświadczeniu. Podczas 
produkcji każdego wyrobu w zakładach gastronomicznych należy wykorzystać 
wyłącznie obowiązujące w danym zakładzie przepisy kulinarne. 
 

2. Receptura gastronomiczna jest wewnętrzną normą, podstawowym 
dokumentem technologicznym w produkcji gastronomicznej.  
 
 

3. Budowa receptury gastronomicznej 
Każda receptura gastronomiczna powinna zawierać następujące dane:                                      

- nazwę potrawy, dania, napoju lub innego wyrobu, autora oraz datę utworzenia 

- informacje dotyczące osoby nadzorującej produkcję oraz osób przygotowujących 
potrawę 

- przeznaczenie potrawy (zidentyfikować konsumenta) 

- wartość odżywcza potrawy (kaloryczność, zawartość białka, tłuszczów, 
węglowodanów, witamin itp.) 

- ilościowy skład  surowców potrzebnych do produkcji, wyrażony w 
gramach lub cm³ , tzw. normatyw surowcowy. 

- sposób wykonania 

- czas wyprodukowania danej potrawy 

- wydajność surowców i proponowana waga porcji 

- zwroty poprodukcyjne, które mogą być wykorzystane do wykonywania innych 
potraw 

 

 

 



WZÓR  PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA RECEPTURY GASTRONOMICZNEJ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

PRZYKŁADY RECEPTUR GASTRONOMICZNYCH 

 

a) Barszcz biały 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Zupa jarzynowa z ziemniakami 

 

 

 

c)Pieczeń wieprzowa 

 



 

 

 

 

4. Posługiwanie się recepturami gastronomicznymi w procesie 
produkcyjnym (funkcje receptury): 
 

 są pomocnym narzędziem do planowania zużycia surowców,  
 są niezbędne do przygotowania posiłków, zapewniają możliwość produkcji 

wyrobów o wyrównanej jakości  
 służą również jako baza do kalkulacji kosztów produkcji danej potrawy.  
 są podstawą do rozliczeń surowcowo-materiałowych w odniesieniu do ilości 

wyprodukowanych wyrobów 

 

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SUROWCE NA PODSTAWIE RECEPTURY 

 

Ćwiczenia: 

Zadanie 1. Oblicz zapotrzebowanie na surowce potrzebne do sporządzenia 10 
porcji pierogów leniwych. Normatyw surowcowy na jedną porcję jest następujący: 

Ser twaróg     - 200g 

Mąka               -  80g 

Masło              -  12,5g 

Jaja                   - 16,5g 

Sól                     - 2g 



Ponieważ normatyw surowcowy podaje nam ilość surowców na jedną porcję to 
trzeba pomnożyć ilość każdego surowca przez ilość porcji, które należy wykonać, 
a więc przez 10. 

Skrótowo zapisuję nazwę surowca i mnożę jego ilość przez 10 (ilość porcji, którą 
należy wykonać). 

s.tw.: 200g x 10 = 2000g = 2 kg 

mąka: 80g x 10 = 800g = 0,8 kg 

masło: 12,5g x 10 = 125g = 0,125 kg 

j.:  16,5g x 10 = 165g = 0,165 kg 

s.:   2g x 10 = 20g = 0,020 kg 

odp. Do wykonania 10 porcji pierogów leniwych potrzeba 2kg sera twarogowego, 
800g mąki, 125g masła, 165g jaj oraz 20g soli.  

 

Zadanie2. Oblicz ilości potrzebnych surowców do wykonania 10 porcji mizerii ze 
śmietaną. Normatyw surowcowy na 5 porcji jest następujący: 

Ogórki świeże      - 550g 

Śmietana               - 100g 

Koperek                - 15g 

Sól do smaku. 

I sposób obliczania 

Ponieważ normatyw surowcowy jest przewidziany na 5 porcji to obliczam tzw. 
mnożnik. Dzielę ilość porcji, którą należy wykonać (10) przez ilość porcji z 
normatywu surowcowego (5)  

10 : 5 = 2 

Teraz ilość każdego surowca z normatywu surowcowego mnożę przez 2. 

Og.św.  550g x 2 = 1100g = 1,1 kg 

Śm.        100g x 2 = 200g = 0,2 kg 

Kop.      15g x 2 = 30 g  

Odp. Do sporządzenia 10 porcji mizerii potrzeba 1,1 kg ogórków, 200g śmietany,  
30g koperku oraz sól do smaku.  



 

II sposób obliczania: 

Najpierw obliczam normatyw surowcowy na jedna porcję: 

Og. św. 550g : 5= 11g 

Śm. 100g : 5= 20g 

Kop. 15g : 5= 3g 

Aby obliczyć ilości składników na 10 porcji mnożę te liczby przez 10 

 Og. Św. 11g x 10= 1100g = 1,1kg 

Śm. 20g x 10 = 200g = 0,2 kg 

Kop. 3g x 10 = 30g 

Odp. Do sporządzenia 10 porcji mizerii potrzeba 1,1 kg ogórków, 200g śmietany,  
30g koperku oraz sól do smaku.  

Zadanie domowe: (TRZEBA ODESŁAĆ DZISIAJ ) 

Zad.1 

Oblicz ilość potrzebnych składników do wyprodukowania 12 porcji fasolki 
zielonej z wody, jeżeli normatyw surowcowy  na 5 porcji jest następujący: 

Fasolka szparagowa – 800 g 

Bułka tarta - 10 g 

Masło – 30 g 

Sól do smaku 

Zad.2 

Oblicz zapotrzebowanie na surowce potrzebne do wykonania 2 porcji kalafiora z 
wody. Normatyw surowcowy na 5 porcji jest następujący: 

Kalafior -650 g 

Mleko – 150g 

Bułka tarta – 15 g 

Masło – 50 g 

Sól, cukier do smaku 



 

 

 


