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Temat 1: Proces technologiczny i jego etapy 
 
1.Surowce służące do sporządzania potraw i napojów mają zróżnicowany 
skład chemiczny, budowę i właściwości oraz stopień zanieczyszczenia. Aby 
mogły być przetworzone na potrawy i przybrać postać zdatną do spożycia, 
muszą przejść wiele zabiegów produkcyjnych. Sposób sporządzania potraw 
ma ogromny wpływ nie tylko na walory smakowe, ale również 
zdrowotne. Wybór metody, a w szczególności obróbki termicznej, ma 
często decydujący wpływ na to, czy przygotowana potrawa będzie 
bezpieczna dla naszego zdrowia. 
Obróbka termiczna żywności pozwala na pozbycie się niekorzystnej, 
chorobotwórczej mikroflory bakteryjnej, która ginie w temperaturze ok. 
70°C. Chroni nas więc przed zatruciami pokarmowymi, które może 
wywołać zwłaszcza zakażona żywność pochodzenia zwierzęcego, np. mięso 
czy ryby 
2. Proces technologiczny obejmuje wiele etapów realizowanych za pomocą 
metod i technik sporządzania potraw i napojów, od przeprowadzenia      
których zależy jakość zdrowotna i sensoryczna sporządzonej potrawy 

3. Proces technologiczny składa się z dwóch etapów: 

 Obróbka wstępna 
 Obróbka cieplna 
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Temat 2:  Obróbka wstępna surowców 
 

1. Obróbka wstępna ma na celu usunięcie z surowca zanieczyszczeń, części 
niejadalnych i zepsutych oraz nadanie mu odpowiedniego kształtu. 

2. Obróbka  wstępna składa się z: 
 Obróbki wstępnej brudnej 
 Obróbki wstępnej czystej 

OBRÓBKA  
WSTĘPNA 

= OBRÓBKA WSTĘPNA  
BRUDNA 

    + OBRÓBKA WSTĘPNA  
              CZYSTA 

   

3. Obróbka wstępna brudna jest pierwszym etapem sporządzania 
potraw i napojów i ma za zadanie usunięcie z surowców 
zanieczyszczeń, części niejadalnych oraz części nadpsutych.  
Obejmuje takie czynności, jak:  
 sortowanie, 
 mycie,  
 oczyszczanie i  
 płukanie 

 
4. Sortowanie surowców ma na celu: 

oddzielenie sztuk zdrowych od zepsutych i uszkodzonych, 
podział według wielkości, 
podział według gatunku, 
podział według stopnia dojrzałości, 
usunięcie większych zanieczyszczeń. 
Sortowanie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sortowanie warzyw wpływa na zmniejszenie ilości odpadów, 
szczególnie podczas stosowania obróbki mechanicznej. 
Niektóre warzywa i owoce, ze względu na swoją delikatną strukturę, 
wymagają wyłączne ręcznego sortowania. 
 

5. Mycie surowców ma na celu: 
usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na 
powierzchni. Może to być ziemia, bakterie, jaja pasożytów, kurz, 



pozostałości środków ochrony roślin i inne, 
zmniejszenie ilości odpadów podczas obróbki ręcznej  i 
mechanicznej, 
zapobieganie powtórnemu zabrudzeniu oczyszczonego surowca 
brudnymi rękami osoby wykonującej obróbkę wstępną, 
zmniejszenie strat wartości odżywczych, 
zapobieganie zużyciu maszyn do obierania (powierzchni ściernych), 
wykorzystanie obierzyn na paszę dla zwierząt, 
podniesienie higieny prac w obieralni surowców.                                   
Mycie surowców może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 
 

6.  Oczyszczanie jest jedną z czynności obróbki wstępnej i ma na celu 
usunięcie niejadalnych części surowców, takich jak naskórek, zwiędłe 
liście itd. oraz części uszkodzonych i nadpsutych. Każdy rodzaj 
warzywa wymaga innego sposobu 
oczyszczania. Podobnie jak mycie i sortowanie oczyszczanie może 
odbywać się ręcznie i mechanicznie. 
 

7. Płukanie ma na celu usunięcie pozostałości obierzyn i brudu, który 
mógł się przedostać na powierzchnię podczas oczyszczania. Płukanie 
należy wykonać bezpośrednio po oczyszczaniu, w dużej ilości wody w 
naczyniach, do których były wkładane surowce. 
 

8. Następująca po obróbce wstępnej brudnej obróbka wstępna czysta 
ma na celu rozdrobnienie oczyszczonych podczas obróbki wstępnej 
brudnej surowców, łączenie z różnymi dodatkami, formowanie porcji 
i przygotowanie półproduktów.                                                                   
Czynnościami obróbki wstępnej czystej są: 

 rozdrabnianie,  
 mieszanie 
 porcjowanie i formowanie. 
9. Rozdrabnianie surowców – ma na celu nadanie oczyszczonym 

warzywom kształtu i rozmiaru zgodnego z przeznaczeniem 
kulinarnym. Rozdrabnianie może być ręczne lub mechaniczne.           
Do rozdrabniania warzyw wykorzystuje się szatkowanie, tarcie, 
siekanie,  drążanie. 



 Temat 3: Zmiany zachodzące w czasie obróbki 
wstępnej (osmoza, ciemnienie enzymatyczne) 
 

1. Obróbka wstępna surowców spożywczych, konieczna z wielu 
względów, wiąże się jednak także ze stratami składników 
odżywczych, a w niektórych przypadkach, zwłaszcza przy niezbyt 
dokładnym wykonywaniu tych czynności, może być także przyczyną 
niekorzystnych zmian cech organoleptycznych surowca i obniżenia 
jego trwałości. 

2. Ze stosunkowo znacznymi stratami liczyć się należy przy takich 
operacjach, jak: 
rozdrabnianie, 
moczenie, 
płukanie, 
obieranie, 

3. W czasie rozdrabniania powstaje nowa powierzchnia ciała stałego, co powoduje 
zwiększony kontakt z destrukcyjnymi czynnikami zewnętrznymi, przede 
wszystkim z powietrzem i światłem. Zawarty w powietrzu tlen jest przyczyną 
utleniania się składników żywności, jak tłuszcz, niektóre witaminy i barwniki. 
Utlenianie tłuszczu obniża jego wartość odżywczą i może być przyczyną 
powstania wad smakowo-zapachowych. Na działanie tlenu i światła podatne są 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczu oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie, takie 
jak: C, B12 i B5. Witaminę B1 niszczy tlen, natomiast witaminy B1 i B2 – światło. 
Rozdrobniony surowiec łatwiej chłonie obce zapachy i szybciej traci własne 
substancje aromatyczne. Rozdrabnianie surowców o budowie tkankowej 
powoduje rozrywanie komórek, wypływanie soku komórkowego i uwalnianie 
enzymów ze struktur komórkowych. Tak zmieniony surowiec staje się bardziej 
podatny na działanie drobnoustrojów i rodzimych enzymów, a więc i psucie się. 
Niekorzystne zmiany wywołane rozdrabnianiem są tym większe, im więcej 
wydziela się ciepła w czasie rozdrabniania lub im dłużej rozdrobniony surowiec 
jest przechowywany i w im bardziej nieodpowiednich warunkach. 
Mycie, moczenie, płukanie surowców w wodzie powoduje wypłukanie z nich 
cennych składników – rozpuszczalnych w wodzie białek, cukrów, kwasów 
organicznych, witamin, soli mineralnych, barwników. 
Przy obieraniu (usuwaniu skórki z owoców, warzyw, ziemniaków) trzeba starać 
się, aby skórka usuwana była możliwie jak najcieniej, gdyż pod nią 
skoncentrowane są cenne składniki odżywcze – witaminy i sole mineralne. 

 



4. Aby straty składników odżywczych w czasie o obróbki wstępnej były jak 
najmniejsze należy przestrzegać następujących zasad:
używać narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, 
myć warzywa przed oczyszczaniem, 
usuwać jak najcieńszą warstwę skórki lub części niejadalnych, 
oczyszczonych warzyw nie przetrzymywać zbyt długo w wodzie, 
rozdrobnionych warzyw nie płukać, 
warzywa bezpośrednio po rozdrobnieniu kierować do dalszej obróbki, 
obrane i rozdrobnione warzywa chronić przed światłem i powietrzem, aby nie 
dopuścić do utlenienia witamin. 

5. Z oddziaływaniem tlenu i enzymów na związki zawarte w warzywach i 
owocach  wiąże się proces tzw. ciemnienia.  Obrane owoce i warzywa, 
np. ziemniaki, selery, jabłka, gruszki, banany ulegają brunatnieniu. 
Zapobieganie temu zjawisku polega na: 

 Ograniczeniu dostępu tlenu, np. przechowywanie w wodzie lub 
opakowaniach próżniowych 

 Zniszczeniu enzymów w procesie blanszowania (krótkotrwałe 
zanurzenie produktu we wrzącej wodzie w celu zniszczenia enzymów) 

 Zakwaszeniu środowiska -  skropienie sokiem z cytryny lub roztworem 
kwasu cytrynowego 

6. Innym zjawiskiem zachodzącym w czasie obróbki wstępnej jest osmoza. 
Polega to na wyrównaniu stężeń  między sokiem komórkowym, a 
zewnętrznym środowiskiem. 
W produkcji kulinarnej zjawisko osmozy zachodzi podczas: 

 Sporządzania surówek – stosowana sól lub cukier powodują 
wydzielanie na zewnątrz soku z surowców roślinnych. 

 Moczenia suchych strączkowych ( np.groch, fasola), woda jest 
wchłaniana przez komórki i następuje przyrost objętości. 

 

 

 

 

 

 



Temat 4 :Metody i techniki stosowane w produkcji 
gastronomicznej 

 

 

1. Metody i techniki sporządzania potraw i napojów to przygotowanie 
posiłków, przygotowanie artykułów spożywczych do konsumpcji. 
Proces technologiczny obejmuje wiele etapów realizowanych za 
pomocą metod i technik sporządzania potraw i napojów, od 
przeprowadzenia których zależy jakość zdrowotna i sensoryczna 
sporządzonej potrawy. 

 

2. Odpowiednie metody i techniki stosuje się zarówno przy obróbce 
wstępnej jak również w drugim etapie procesu technologicznego 
jakim jest  obróbka  termiczna 

 

3. Metody obróbki cieplnej to: 
 
 
gotowanie, 
 
smażenie, 
 
pieczenie, 
 
duszenie, 
 
grillowanie, 

 

 

 



Temat 5 : Sposoby przenoszenia ciepła 
 

 

1. Obróbka cieplna to poddanie półproduktów działaniu wysokiej 
temperatury (ogrzewanie ich) , dzięki czemu następuje 
przetworzenie ich w gotowe potrawy. 
 

2. Ciepło z urządzeń grzejnych może być przekazywane do potrawy 
poprzez: 
 
 
a) Przewodzenie – dotyczy metali 
b) Konwekcję – przenoszenie energii cieplnej w cieczach i gazach 
c) Promieniowanie podczerwone i mikrofalowe 
d) Indukcji 

 
3. Cele obróbki cieplnej: 

 
 Zwiększenie strawności i przyswajalności w wyniku rozklejenia 

skrobi, denaturacji białka, zmiękczenia błonnika, rozluźnienia tkanek 
półproduktów 
 

 Zwiększenie objętości (np. ryż, makaron) lub zmniejszenie objętości 
(np.mięso, grzyby) pożywienia 
 

 Zniszczenie drobnoustrojów  
 

 Zniszczenie enzymów powodujących straty składników odżywczych 

 

 Powstanie i wydzielenie nowych substancji smakowo-zapachowych  

 

 



Temat 6:    Klasyfikacja metod obróbki termicznej  
 

1. Gotowanie polega na ogrzewaniu półproduktu w płynie lub na 
parze, w  temperaturze  100°C.                                                                                        
Gotowanie przeprowadza się w garnkach z pokrywką, kotłach itd.                                      
Gotuje się wodę, mleko, mięso, ryby, warzywa, kasze, kluski 
itd. 
Innym wariantem gotowania jest gotowanie w szybkowarze 
(hermetycznie zamykany garnek), wewnątrz którego panuje 
podwyższone ciśnienie i temperatura ok. 125°C. Z tego też 
powodu, czas gotowania znacznie się skraca. W szybkowarze 
gotuje się wiele potraw, w tym mięsa, warzywa i inne. 

2. Smażenie polega na ogrzewaniu półproduktu w temperaturze 160–
180°C w tłuszczu.  
Rozróżniamy smażenie: 

 kontaktowe - odbywa się w niewielkiej ilości tłuszczu,( mięso, ryby, 
jaja, naleśniki, placki, racuchy) 

 zanurzeniowe – w dużej ilości tłuszczu (frytki, mięsa, faworki, 
pączki) 
Odmianą smażenia jest smażenie beztłuszczowe bezpośrednio na 
płytach grzewczych (temperatura procesu250°) .  

3. Duszenie polega na obsmażeniu półproduktu , a następnie 
gotowaniu w niewielkiej ilości wody pod przykryciem.  
Duszenie można wykonać również bez obsmażania. Temperatura 
duszenia to 95–100°C. Do duszenia używa się naczyń 
z dopasowanymi pokrywami. Dusi się mięso, warzywa itd. 

4. Pieczenie polega na ogrzewaniu półproduktu gorącym, suchym 
powietrzem w temperaturze 150–300°C lub kombinacją powietrza i 
pary wodnej w temperaturze 30–300°C. 
Przebiega w piecu lub piekarniku. Piecze się mięso, ciasto itd. 
Dobór temperatury pieczenia zależy od rodzaju półproduktu. 
Pieczenie można przeprowadzać w brytfannie, na ruszcie lub w folii. 

5. Grillowanie to opiekanie żywności na ogniu, przeprowadzane w 
grillach węglowych, gazowych lub elektrycznych. Grilluje się mięso, 
ryby, warzywa itd. 



Temat 7:  Zmiany  zachodzące podczas obróbki 
termicznej i ich wpływ na wartość odżywczą 

 
1. Zmiany w żywności zachodzące w czasie obróbki termicznej: 

 
 Zmiana barwy, spowodowana działaniem temperatury na naturalne 

barwniki występujące w żywności 
 

 Zmiana smaku i zapachu, spowodowana wieloma różnorodnymi 
reakcjami chemicznymi 
 
 

 Zmiana konsystencji, najczęściej wynika z denaturacji (ścinania się) 
białek , kleikowania skrobi i topnienia tłuszczu 
 

 Zmiany wartości odżywczej, są to na ogół zmiany niekorzystne i są 
spowodowane rozkładem substancji odżywczych. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Temat 7: Nowoczesne metody i techniki kulinarne 

 
1. Nowe wymagania stawiane przez zbiorowego konsumenta                      

(uczestnicy konferencji, bankietów, klienci zakładów zajmujących się 
cateringiem, podróżni, klienci stołówek) – duża liczba posiłków 
dobrych jakościowo i bezpiecznych pod względem zdrowotnym, 
które muszą być przygotowane w krótkim czasie 
 

2. W związku z tym pojawiły się nowoczesne metody technik kulinarnych 
(metody obróbki cieplnej).  
Są to m.in.: 

 Systemy gotowania i schładzania potraw, tzw. cook – chill 
 Systemy gotowania i mrożenia potraw,  tzw.  cook – freez 
 System „Sous-vide” (czytaj: su- wid) 
 Kuchnia molekularna  
 Systemy „ fast food” 

 
3. Cook & chill ( ugotuj i schłodź) 

 to system polegający na obróbce termicznej potraw i 
gwałtownym obniżeniu ich temperatury do 3 st. C. Taki 
system eliminuje drobnoustroje, które mogłyby się 
namnażać podczas powolnego studzenia. 
 

 Gorące potrawy o temperaturze 70 st.C przenosi się w 
ciągu 30 minut od momentu wyprodukowania do 
schładzarki szokowej i schładza w czasie nie większym niż 
90 minut. 
 

 Gotowe dania można przechowywać przez 5 dni w 
temperaturze 0-3 st. C. Przed konsumpcją potrawy należy 
podgrzać do temperatury co najmniej 70 st. C  przez 8-10 
min. i wciągu 5 minut podać konsumentowi. 

 

 



 Etapy sytemu gotowania i szybkiego schładzania 

 
4.  Cook & freez ( ugotuj i zamroź) to system polegający na tym, że 

świeżo ugotowane potrawy w czasie nie dłuższym niż 270 min. 
są wychładzane do temperatury – 18 st.C. Potrawy mogą być 
przechowywane w tej temperaturze przez okres 3 miesięcy. 
 

5. Wykorzystanie systemu pakowania próżniowego 

 Do pakowania próżniowego służą specjalne  urządzenia tzw. 
pakowarki próżniowe. Produkt znajdujący się w woreczku 
wkładany jest do komory roboczej maszyny. Po zamknięciu 
pokrywy następuje wyssanie powietrza z woreczka, a następnie 
jego zamknięcie poprzez zgrzewanie.    

 

a) System „Sous-vide” (su wid) polega na zabezpieczeniu 
surowej lub częściowo gotowanej żywności przed dostępem 
czynników zewnętrznych, poprzez jej próżniowe 
zapakowanie, pasteryzowanie oraz gwałtowne schłodzenie. 
Bezpośrednio przed spożyciem produkt trzeba podgrzać np. 
w piecu konwekcyjno-parowym. 
Zalety takiego systemu przygotowania potraw: 

- wysokie walory organoleptyczne potraw 
- mniej oparów i zapachów wydzielanych z gotowanych 

produktów  
 

b) System pakowania próżniowego wykorzystuje się też do 
obróbki wstępnej mięsa przeznaczonego do pieczenia lub 
smażenia. 



Zamarynowane mięso pakuje się próżniowo, co powoduje, że 
zaprawa zostaje bardzo szybko wchłonięta. Zamiast 
długotrwałego przetrzymywania mięsa w zalewie czas tego 
procesu zostaje skrócony z 12 godzin do 40 minut. 
 

6. Systemy fast food 
 Fast food – szybkie jedzenie.  

Posiłek należy otrzymać szybko, a czas i miejsce    konsumpcji  jest 
kwestią wyboru ( można zamówić do domu, zjeść w samochodzie 
lub na miejscu).  

 Produkty sprzedawane w systemie fast food: 

hamburgery, kanapki, zapiekanki, ryby, frytki, kurczaki, pizze, 
sałatki, koktajle, napoje. 

 Wyposażenie techniczne placówek fast food: 

- frytkownice, grille, kuchnie mikrofalowe, piece przenośnikowe 
(biczowe),  tradycyjne piece do pizzy, kostkarki  do lodu, 
dystrybutory do napojów i inne. 

 

 

 

 

 

 
 


