
 

Witam !  

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

Dział nr 3.  to:  Urządzenia do obróbki wstępnej. 

Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku.   

Wszelkie zapytania wysyłaj na adres. 

 

jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Pozdrawiam. M.Jeziorek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Klasyfikacja  maszyn i urządzeń do poszczególnych 
etapów obróbki wstępnej: 

• sortowanie i oddzielanie zanieczyszczeń - sortowniki i przesiewacze  

•  mycie - myjki  

•  oczyszczanie - obieraczki do warzyw i ziemniaków, skrobaczki do ryb 

•  rozdrabnianie – krajalnice, wilk, kuter, przecieraczki, szatkownice, 
młynki do kawy  

•  mieszanie – miksery, ubijarki 

•  formowanie - wałkownica do ciasta, maszyny do formowania 
kotletów, pierogów 

• urządzenia do odkażania jaj – naświetlacze 

•  inne np. uniwersalna maszyna gastronomiczna 

 

Zmechanizowanie czynności obróbki wstępnej znacznie (czasem nawet 
dwukrotnie) zmniejsza ilość odpadków. 

Ilość odpadków podczas obróbki wstępnej ziemniaków 

Sposób obierania Ilość odpadków [%] 

ręczne 
maszynowe 

27-50 
17-22 

 

 

 

 

 



2. Maszyny do sortowania: 
 Sortownik ramowy 

 
Ziemniaki wrzucone do zasypu pod wpływem własnego ciężaru spadają i 
przesuwają się przez sita o różnych średnicach oczek, zazwyczaj 5-8 cm 
 

 Sortownik bębnowy 

 

Ziemniaki wsypane do skośnego bębna przesuwają się pod wpływem 
własnego ciężaru. Obrotowy bęben wykonany jest z metalowej siatki i ma 
zróżnicowaną wielkość otworów.  



3. Maszyny do mycia ziemniaków i warzyw              

(Mycie ziemniaków i warzyw zmniejsza ilość odpadów podczas ich 
obierania o 5 -10 %) 

a) baseny, kadzie, wanny z dopływem zimnej wody – płukanie ręczne 
b)  płuczka bębnowa:  

 

ziemniaki wsypuje się do poziomego 
obrotowego bębna z otworami o 
srednicy 5 mm. Dolna część bębna jest 
zanurzona w zbiorniku z wodą, a w 
górnej  części jest natrysk wody 
bieżącej 

 
c) Płuczka talerzowa:   

 

d)  Myjka do warzyw liściastych: posiada perforowany bęben, w którym 
znajdują się warzywa. Woda przepływa pod odpowiednim ciśnieniem 
i usuwa zanieczyszczenia z warzyw.  

 

 

w pionowym bębnie znajduje się 
wyprofilowany, obrotowy  talerz, na 
który od góry są wsypywane 
posortowane ziemniaki. Woda jest 
dostarczana przez górny natrysk. Płuczkę 
opróżnia się za pomocą dźwigni – talerz 
podnosi się do góry i przesypuje umyte 
ziemniaki. 



4. Maszyny do obierania ziemniaków i warzyw              
a) budowa i działanie obieraczki mechanicznej. 

Obieraczki są zbudowane z cylindra, którego elementem roboczym jest 
wirujący talerz. Talerz i wewnętrzne ściany cylindra są pokryte masą cierną 
zwaną karborundem 

 

 W czasie pracy maszyny ziemniaki pozostają cały czas w ruchu, ocierają się 
o powierzchnię tarczy i ściany komory roboczej. Skórki są spłukiwane wodą i 
kierowane do osadnika (separatora miazgi). 

Używając obieraczki do ziemniaków, wrzucaj surowiec dopiero na wirujące 
elementy robocze, po uruchomieniu maszyny.  

W przeciwnym wypadku można uszkodzić silnik urządzenia 

 

 

 



b) Płuczko-obieraczka    

 

 
 
Płuczko-
obieraczki 
to 
urządzenia 
bardziej 
efektywne. 
Posiadają 
dwie 
komory 
robocze: 
płuczącą i 
obierającą 

 

5.Inne metody oczyszczania ziemniaków 

a) Metody termiczne oczyszczania ziemniaków 

 metoda parowa: krótkotrwałe działanie na ziemniaki parą wodną o 
wysokim ciśnieniu. Powoduje to powierzchniowe ugotowanie skórki i jej 
popękanie, usuwa się ja za pomocą natrysku wody 

 metoda płomieniowa: powierzchniowe opalanie naskórka (ok.1200st.C) 
aż do zwęglenia. Zwęglona skórkę usuwa się za pomocą szczotek i 
natrysku wody 

b) Metoda chemiczna oczyszczania ziemniaków 

• metoda ługowa: ziemniaki zanurza się w goracym roztworze ługu 
sodowego (NaOH) , a nastepnie spłukuje rozmiękczony naskórek 
strumieniem zimnej wody. 

 



6. Urządzenia do rozdrabniania mięsa 

a) wilk – urządzenie do rozdrabniania mięsa, sera, maku, marmolady. 

 

 
 

 

 

Działanie wilka – mięso do rozdrobnienia wkłada się do gardzieli, następnie po 
dociśnięciu np. polipropylenowym tłoczkiem zostaje przetłoczone do ślimaka 
roboczego, a stamtąd do zespołu tnącego, który składa się z sita i noża. Ślimak 
wtłacza mięso w oczka siatki, a następnie ścinana za pomocą osadzonych noży. 

 
  

Nóż czteroramienny Siatki o różnej wielkości otworów Sito typu szarpak 
 

Stopień rozdrobnienia surowca na wilku zależy od wielkości oczek sita. 
Najczęściej stosowane są sita z otworami o średnicy: 3mm. , 5 mm.  8mm., 
10mm. , 20mm.,  i szarpak. 

Zasady BHP przy obsłudze wilka:                                                                                   
Nie można:                                                                                                                   -
- wilka będącego w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować 



- wilka będącego w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru 
- odgarniać surowiec ręką z siatki ochraniającej i tarczy przepustowej wilka 
- zamontować stępione noże tnące 
- wpychać ręką mięso do gardzieli ( należy użyć odpowiedniego 
popychacza) 
- rzucać narzędzia tnące na posadzkę                                                                 
- dotykać ręką wirujących elementów 

 

b) kuter – służy do bardzo dokładnego rozdrabniania mięsa i innych 
surowców do postaci emulsji.  

 

 

Zbudowany jest z: 
- podstawy 
- pokrywa 
- misy obrotowej 
- noży obrotowych 
sierpowych 

 
 

- zespołu napędowego i 
sterowniczego 
 

 

Wszystkie składniki farszu wkładamy do misy, która obraca się i miesza farsz 
intensywnie rozdrabniany przez wirujące noże sierpowe. Prędkość obrotowa 
misy i noży jest regulowana.  

 

 



7. Blendery i miksery 

a) Profesjonalne miksery są wyposażone w wymienne końcówki o różnym 
przeznaczeniu: 

•  nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw surowych lub 
gotowanych, gotowanego mięsa, owoców mrożonych 

•  tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów 
sałatkowych, majonezów 

•  tarcza ubijająca do ubijania białek, śmietany, koktajli, lekkich past, zup, 
sosów 

b) Blendery działają podobnie jak miksery, ale różnią się liczbą obrotów, która 
może wynosić 1000-30000 obr./min. 

 

Blendery są przeznaczone do: 

•  szatkowania, siekania, mielenia, ucierania warzyw, owoców, mięsa  

•  przecierania zup, sosów, past 

•  sporządzania koktajli owocowych, warzywnych, alkoholowych 

•  rozdrabniania lodu i innych twardych produktów np.orzechów  

 

 



8. Młynki do mielenia produktów suchych, np. kawy, 
przypraw (pieprzu, goździków, cynamonu). 
 

a) tarczowe (np. do kawy) 
 

 
 

 

Składa się z następujących elementów: 

•  korpus 

•  zbiornik do kawy ziarnistej (górny) 

•  zbiornik do kawy zmielonej (dolny) 

•  tarcze cierne z możliwością regulacji szczeliny roboczej  

 

Ziarna ze zbiornika górnego są kierowane między tarcze, które obracając się 
rozcierają ziarna. Zmielona kawa spada do zbiornika dolnego  

Stopień rozdrobnienia surowca regulowany jest odstępem tarcz obrotowych 

 

 



b) młynki udarowe (np. do mielenia cukru na cukier puder) 

 

Cukier przenośnikiem ślimakowym jest podawany na obracające się młotki, 
które odrzucają kryształki cukru na tzw. grzebień. W wyniku tego kryształki 
rozpadają się. 

 

9. Krajalnice do żywności 

Krajalnice to duża grupa maszyn o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
przeznaczone są do krojenia wędlin, serów, mięsa surowego, gotowanego, 
pieczonego, warzyw oraz pieczywa. Zbudowane są z następujących 
elementów: 

•  zespół napędowy 

•  stół roboczy (tzw. wózek), który może mieć konstrukcję poziomą lub 
pochyłą zapewniającą podawanie produktu pod własnym ciężarem 

•  tarcze tnące stałe lub wymienne o różnym przeznaczeniu 

•  regulator grubości krojenia 

 



 

 
 
Krajalnica z wózkiem poziomym 

 

 
 
 
 
Krajalnica uniwersalna z wózkiem 
pochyłym 

 

 
 
 
 
Krajalnica automatyczna 

 

 

Budowa i działanie krajalnicy uniwersalnej. 

Maszyna ma pochyły stół podawczy. Produkt do krojenia dociska się za pomocą 
płyty z kolcami. Wózek razem z dociskaczem wykonuje ruch posuwisto- 
zwrotny, przesuwając produkt pod nóż. Grubość krojenia ustawia się 
regulatorem w zakresie 1-20 mm 

 



10.Maszyny do mieszania i ubijania ciast 

 

a) mieszarki służą do mieszania i zagniatania ciast ciężkich np. 
drożdżowego, piernikowego, kruchego. Część robocza składa się ze 
zbiornika (dzieża lub kocioł) i mieszadła. 
 
 

MIESIARKA SPIRALNA SCHEMAT  MIESIARKI SPIRALNEJ 

 
 

 

Dzieża wykonuje ruch obrotowy, a obracające się mieszadło miesza surowce 
załadowane do dzieży 

 

 
 

 

 

 

 



b) ubijarka cukiernicza służy do przygotowania ciast lekkich np. 
biszkoptowych oraz do ubijania śmietany, kremów i mas.                                                                     
Kocioł jest nieruchomy, a mieszadło porusza się ruchem planetarnym, 
tzn. obraca się dookoła własnej osi oraz wykonuje ruch  wokół zbiornika 
(kotła). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymienne mieszadła 
ubijarki 
 

       

 

 
rózga 
 
 
 
mieszadło 
ramowe 
 
 
hak 



 

11. Uniwersalna maszyna gastronomiczna  ( maszyna 
wieloczynnościowa) – posiada zespół napędowy w obudowie, z 

którego jest wyprowadzona tuleja do mocowania przystawek. 

 

 

NAPĘD DO ZAMOCOWANIA NA STOLE NAPĘD  UMIESZCZONY NA WÓZKU 
 
 
 

 

 
 

 

Zespół napędowy składa się z: silnika elektrycznego najczęściej o mocy 1kW  
oraz z przekładni i sprzęgła. 

 

Uniwersalna maszyna gastronomiczna jest wyposażona w przystawki w liczbie 
od 10 do 14. Są one przyłączane do zespołu napędowego zależnie od potrzeby. 

 

 

 

 



Przystawki do uniwersalnej maszyny gastronomicznej 

 
 

do mielenia mięsa 

 
 
Do rozdrabniania 
warzyw 

 
 

Do krojenia wędlin i 
chleba 

 
 
 

Do krojenia flaków 

 
 
 

 
Do ubijania piany 

 
 
 

Do ostrzenia narzędzi i 
noży 

 



 
 
 

Do tarcia sera 

 
 
 
 
 

Do mielenia kawy, 
produktów zbożowych 

i przypraw 

 
 
 
 

Do obierania 
ziemniaków 

 
 
 
 
 

Do przecierania zup 

 
 

Napęd maszyny wieloczynnościowej wraz z odpowiednio dobranymi 
przystawkami sprosta wszystkim zadaniom związanym z mechaniczną 
obróbką żywności w profesjonalnej, nowoczesnej kuchni zastępując wiele 
różnych urządzeń. 



URZADZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ JAJ - NAŚWIETLACZE 

Zgodnie z zasadami  systemu HACCP obróbka wstępna jaj polega na dokładnym ich umyciu i 
dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadza się najczęściej za pomocą naświetlaczy. 

Najpierw jednak jaja myje się w cieplej wodzie z detergentem po czym są one osuszane i 
wkładane do wspomnianych naświetlaczy.  

Najczęściej spotykane są dwa rodzaje tych urządzeń gastronomicznych: walizkowe i szufladowe. 
Nazwa bierze się z różnic w konstrukcji każdego z nich.  

 

Naświetlacz szufladowy Naświetlacz walizkowy 
 

 
 

 

 

Wykonywane są ze stali nierdzewnej co zapewnia im trwałość i łatwość w konserwacji. W trakcie 
jednego naświetlania można zdezynfekować 10-30 jajek (zależnie od modelu). Promienie 
ultrafioletowe wytwarzane przez naświetlacze niszczą bakterie i grzyby, które znajdują się na 
skorupkach jaj. Czas naświetlania zależy od modelu i producenta urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy pracownik zobowiązany jest sprawdzić: 

 czy osłony są ustawione na właściwym miejscu 
 czy kabel elektryczny nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy wtyczka na końcu 

kabla jest prawidłowo umocowana 
 czy maszyna jest stabilnie ustawiona 

 

W czasie pracy pracownikowi nie wolno 

 

 



Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek: 

 

 

 


