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Wprowadzenie 
Podstawowym procesem technologicznym w gastronomii jest obróbka cieplna, do 
której zaliczamy gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie itp. Potrawom nadaje ona  
odpowiedni smak, wygląd i zapach. Aby to uzyskać i nie pogorszyć walorów 
przygotowywanych potraw, należy dobrać odpowiedni rodzaj i sposób obróbki cieplnej, 
a co za tym idzie – odpowiedni sprzęt. 
Kuchnia właściwa wyposażona jest głównie w maszyny i urządzenia do obróbki 
termicznej żywności. Rodzaj urządzeń grzejnych oraz ich liczba są ściśle uzależnione od 
zakresu i wielkości produkcji, jak również od charakteru zakładu gastronomicznego. 
Najczęściej stosowane urządzenia do obróbki termicznej to przede wszystkim trzony 
kuchenne i taborety podgrzewcze. Do gotowania służą kotły warzelne, steamery i 
autoklawy. W przypadku smażenia stosuje się patelnie, frytkownice, grille i ruszty. 
Natomiast do pieczenia ciast czy mięs wykorzystywane są piece konwekcyjne oraz 
piekarniki. Bardzo często zakłady gastronomiczne wyposażone są również w urządzenia 
uniwersalne, takie jak piece konwekcyjno-parowe oraz popularne również w 
gospodarstwach domowych, kuchenki mikrofalowe. Gotowa potrawa, jeśli serwowana 
jest po jakimś czasie od przygotowania, wymaga podgrzania za pomocą urządzeń 
podgrzewczych: stołów, wanien lub bemarów. 

1. Źródła ciepła i sposoby jego przenoszenia 

Obróbka cieplna jest niezwykle istotna, może bowiem zarówno pogorszyć, jak i 
poprawić jakość potrawy. Właściwie dobrana obróbka cieplna oraz zastosowanie 
odpowiedniego urządzenia powinny gwarantować zachowanie wysokiej wartości 
odżywczej, usunięcie cech niepożądanych i szkodliwych oraz uzyskanie smakowitości 
przygotowywanych dań. Do sporządzenia potraw w urządzeniach do obróbki termicznej 
musi być wytworzone ciepło. Może być ono przekazywane do potraw poprzez 
przewodzenie, konwekcję oraz promieniowanie. Zwykle te trzy zjawiska zachodzą 
razem, ale jedno z nich znacznie przeważa. 
Przewodzenie ciepła to przekazywanie energii ruchu drgającego cząsteczek o wyższej 
temperaturze sąsiadującym cząsteczkom o niższej temperaturze. 
Konwekcja – unoszenie się ciepła to wynik ruchu cząstek płynu lub gazu wywołanego 
różnicą temperatur. Ruch ten może być naturalny lub wymuszony za pomocą urządzeń , 
np.: wentylatorów, pomp. 
Promieniowanie ciepła polega na tym, że ciało o wyższej temperaturze emituje ciepło 
w postaci fal elektromagnetycznych, a ciała chłodniejsze pochłaniają je i w ten sposób 
podwyższają swoją temperaturę. 

2. Klasyfikacja urządzeń grzejnych 

Aparaty i urządzenia grzejne wykorzystywane w zakładach gastronomicznych można 
podzielić na: 
ogniowe, 
gazowe, 



elektryczne, 
indukcyjne, 
parowe nisko- i wysokociśnieniowe, 
promiennikowe, 
dielektryczne. 
Urządzenia stosowane do obróbki cieplnej mogą posiadać różne źródła ciepła. Do tych 
źródeł można zaliczyć: 
energię elektryczną – trzony kuchenne, kotły warzelne, autoklawy, piekarniki, 
patelnie, lady bemarowe itp., 
paliwa gazowe (gaz ziemny lub w butlach – propan-butan) – trzony kuchenne, 
ruszty, rożna, smażalnie (wykorzystują promieniowanie podczerwone), 
para niskoprężna (ciśnienie ok. 0,14 MPa, temperatura 108°C) – kotły warzelne, 
stoły podgrzewcze, urządzenia do rozmrażania itp., 
węgiel kamienny – trzony kuchenne, kotły warzelne (urządzenia opalane węglem są 
już rzadko stosowane), 
ogrzewanie indukcyjne – trzony kuchenne indukcyjne – polega na wykorzystaniu 
ciepła Joule’a; w ogrzewaniu tym prąd elektryczny o dużej częstotliwości płynie przez 
przewodnik zatopiony w płytce ceramicznej; postawiony na tej płytce 
garnek ferromagnetyczny zamyka obwód zimnego pola elektromagnetycznego a 
powstające na ściankach garnka prądy wirowe wytwarzają ciepło bez ogrzewania samej 
płytki, 
ogrzewanie dielektryczne – kuchenki mikrofalowe – polega na doprowadzeniu 
zimnego pola elektromagnetycznego do wnętrza potrawy, a nie tylko powierzchni i 
zmiany jej w ciepło. 

Tabela:  Podział urządzeń ze względu na rodzaj stosowanej obróbki termicznej 
Obróbka termiczna  Przykłady urządzeń 

Gotowanie  kotły warzelne, szybkowary, steamery, 
autoklawy 

Smażenie  patelnie, frytkownice, grille, płyty 
bezpośredniego smażenia 

Duszenie  patelnie 
Pieczenie  piekarniki, piece konwekcyjne 
Opiekanie  opiekacze, salamandry, griddle grille 

Podgrzewanie  
lady bemarowe, wanny podgrzewcze, 
szafy i stoły podgrzew 
cze 

Różne rodzaje obróbki  trzony kuchenne, piece konwekcyjno-
parowe 

 

 



3. Trzony kuchenne 

Trzony kuchenne stanowią podstawowe wyposażenie zakładu gastronomicznego. Są 
urządzeniami wielofunkcyjnymi, można na nich gotować, smażyć, dusić a także piec, jeśli 
posiadają wmontowany piekarnik. Trzony mogą występować w formie jednego urzą- 
dzenia lub w ciągu modułów linii kuchennych. Często ustawione są w centralnym 
miejscu kuchni gorącej, co umożliwia łatwiejszy dostęp z każdej stron. Mogą być łączone 
w zespoły 8- lub 12-stanowiskowe. 
Podział trzonów kuchennych 
W zależności od sposobu ogrzewania trzony można podzielić na: 
gazowe, 
elektryczne, 
indukcyjne. 

Trzony gazowe 
Obudowa trzonu gazowego wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub z 
blachy emaliowanej. Wyposażony jest w cztery palniki nawierzchniowe i piekarnik. 
Wymienne żeliwne ruszty pozwalają na ustawienie naczyń tuż nad palnikami 
gazowymi. W palniki wmontowane są zapalacze (iskra), co wiąże się z koniecznością 
podłączenia ich do instalacji elektrycznej lub w fajki wykonane ze stopu aluminiowego 
(wieczne płomyki), od których zapala się cały palnik. Posiadają również zawory 
bezpieczeństwa , które odcinają dopływ gazu w przypadku spadku ciśnienia lub 
niekontrolowanego wygaśnięcia palnika. Wielkość płomienia może być regulowana za 
pomocą kurków zamontowanych na przedniej stronie trzonu. Trzony kuchenne mogą 
być przystosowane do spalania gazu ziemnego lub przy zastosowaniu specjalnych dysz 
do gazu z butli propan-butan. Trzony kuchenne gazowe mogą występować bez 
piekarnika. 

Rysunek: Trzon kuchenny gazowy  

 
 

Trzony elektryczne                                                                                                                                  
Ze względu na rodzaj materiału, z którego jest wykonana płyta grzejna, trzony 
elektryczne dzielimy na: 



żeliwne, 
ceramiczne. 
Obudowa trzonu wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub z blachy 
emaliowanej. Trzony elektryczne mają zastosowanie w profesjonalnej gastronomii ze 
względu na ich większą wytrzymałość. Posiadają cztery lub sześć elementów grzejnych 
w postaci płyt żeliwnych w kształcie kół lub prostokątów. Nowoczesne urządzenia 
posiadają wyłączniki przerywające dopływ prądu. Płyty żeliwne po nagrzaniu długo 
utrzymują ciepło. Wadą tych trzonów jest trudność w utrzymaniu czystości ze względu 
na porowatość płyty, dlatego często są one zastępowane płytami ceramicznymi. Trzony 
kuchenne ceramiczne posiadają estetyczny wygląd. Wszystkie te urządzenia posiadają 
regulację mocy płyt. 
Rysunek:  Trzon kuchenny elektryczny ceramiczny 

 

Trzony indukcyjne 
Z wyglądu przypominają trzony kuchenne elektryczno-ceramiczne. Zamiast grzałek 
elektrycznych posiadają cewki indukcyjne, przez które płynie prąd zmienny o 
częstotliwości źródła prądu 30000 Hz. W wyniku tego powstaje silne pole 
elektromagnetyczne, które przedostaje się do naczynia. Pole magnetyczne samo w sobie 
nie podgrzewa otoczenia, więc płyta pozostaje zimna. Z tego względu trzony indukcyjne 
często są nazywane: „ grzaniem zimnym w dotyku”.                                                                     
Dopiero gdy na płycie położymy odpowiedni garnek (ferromagnetyczny), wtedy pole 
magnetyczne oddziałuje na materiał, z którego garnek jest wykonany, i energia pola 
przekształcana jest na ciepło. Od naczynia podgrzewa się potrawa w skutek 
powstających w garnku prądów wirowych.  

Rysunek: Zasada działania trzonu indukcyjnego 

 

 



4. Taborety podgrzewcze 

Taborety podgrzewcze są uzupełnieniem trzonów kuchennych. Służą do gotowania 
potraw w naczyniach o dużej pojemności. Rozróżniamy taborety podgrzewcze gazowe i 
elektryczne. 
Gazowy taboret podgrzewczy 
Obudowa gazowego taboretu podgrzewczego wykonana jest ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej lub z blachy czarnej emaliowanej. Posiada ruszt żeliwny, na którym 
stawia  się garnek. Wyposażony jest w palnik z fajką wykonany ze stopu aluminiowego. 
Nakrywka palnika jest żeliwna. Zapalenie palnika po otwarciu kurka z gazem następuje 
samoczynnie od fajki. Pokrętło palnika i fajki umieszczone jest na przedniej ścianie 
taboretu. 

 
Rysunek :  Gazowy taboret podgrzewczy 

 

 

Elektryczny taboret podgrzewczy 
Obudowa elektrycznego taboretu podgrzewczego wykonana jest ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej lub z blachy czarnej emaliowanej. Płyta grzejna ma wmontowane trzy 
elementy grzejne włączane osobnymi kurkami, każdy po 2000 W. 

 

Rysunek: Elektryczny taboret podgrzewczy 

 

 

 



5. Kotły warzelne 
 

Kotły warzelne służą do gotowania potraw w stanie płynnym lub półpłynnym. 
Podział kotłów: 
ze względu na ogrzewanie: 
węglowe, 
gazowe, 
parowe, 
elektryczne, 
ze względu na konstrukcję: 
dwupłaszczowe, 
jednopłaszczowe. 
 
 
Kocioł warzelny stały dwupłaszczowy 
Obudowa kotła warzelnego stałego dwupłaszczyznowego wykonana jest z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej. Zbudowany jest z płaszcza zewnętrznego i 
wewnętrznego, pomiędzy którymi znajduje się czynnik grzejny, np. woda. Poziom wody 
obserwowany za pomocą płynowskazu umieszczonego na obudowie płaszcza 
zewnętrznego kotła. Kocioł posiada zawór spustowy do zlewania ugotowanych potraw. 
Wyposażony jest w pokrywę, zawór bezpieczeństwa, gwizdek, doprowadzenie bieżącej 
wody oraz aparaturę kontrolno-pomiarową (termometr, manometr). Pojemność kotła 
może  wynosić 150, 200, 300 i 500 litrów. 
 
Rysunek : Kocioł warzelny stały dwupłaszczowy 
 

 



Rysunek: Inne rodzaje kotłów 

 

6. Inne urządzenia do gotowania 

Steamer 
Steamer wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej i 
wykorzystywany jest do prowadzenia obróbki pod zwiększonym ciśnieniem. Nośnikiem 
ciepła w steamerach jest para wodna. W urządzeniach tych obróbka termiczna odbywa 
się w nasyconej parze przy wysokim lub atmosferycznym ciśnieniu. Skraplająca się para 
wodna podczas zetknięcia z produktem oddaje duże ilości ciepła. Podwyższenie 
ciśnienia do 0,05 MPa powoduje wzrost temperatury wrzenia wody do 111°C, a jeżeli 
ciśnienie zostanie zwiększone do wartości 0,1 MPa, to temperatura wrzenia wyniesie 
121°C. W takich warunkach prowadzenia procesu gotowania znacznie wzrasta 
współczynnik wnikania ciepła, co powoduje skrócenie czasu obróbki termicznej nawet 
2–3-krotnie. Podczas gotowania w steamerze woda zawarta w żywności znajduje się 
pod tym samym ciśnieniem co para, wobec czego jej temperatura wrzenia rośnie. 
Nasycona para wodna nie powoduje wysuszania żywności, dzięki czemu możemy 
otrzymać potrawy o bardzo dobrej teksturze 

Rysunek: Steamer , tzw. piecyk parowy 

 



Autoklaw 
Autoklawy zbudowane są ze stali nierdzewnej. Budową przypominają kotły warzelne. 
Pokrywa w zbiorniku na potrawę jest szczelnie zamknięta, co powoduje wytworzenie 
ciśnienia i podwyższenie temperatury wrzenia. Służą do sterylizacji konserw. Małymi 
autoklawami stosowanymi w gastronomii i w gospodarstwach domowych są 
szybkowary. 
Zalety gotowania pod ciśnieniem: 
czas gotowania krótszy o 40–60%, 
otrzymanie optymalnego smaku i konsystencji obrobionej żywności o dużej wa rtości 
odżywczej, 
system gotowania idealny w przypadku potraw dietetycznych, 
czas gotowania produktów pod ciśnieniem nie przekracza 30–40 minut, ale z reguły 
wynosi kilka do kilkunastu minut 
 
 

7. Sprzęt pomocniczy w obróbce cieplnej 
 
Pojemniki gastronomiczne 
 

 

Pojemniki gastronomiczne to naczynia o 
znormalizowanych wymiarach, oznaczane 
odpowiednimi symbolami, często 
wyposażone w pokrywy. 
Podstawowym pojemnikiem jest  GN1/1    o 
wymiarach 325 x 530 mm.  Pozostałe mają 
wielkość, którą otrzymuje się po zwiększeniu 
lub zmniejszeniu wymiarów podstawowych 
 

 
 

 

 
 



Garnki 
Powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 18/10. W celu lepszego przewodzenia 
ciepła dno garnków ma budowę wielowarstwową, najczęściej 3 – 5 warstw. Jedna z nich 
wykonana jest z miedzi lub aluminium (dobre przewodniki ciepła). 
Często stosuje się garnki specjalistyczne: 
 

 

 
 
Garnek do gotowania ryb 

 

 

 
 
Garnek do gotowania ryżu 
 

 
 
 
Patelnie 
Mogą być wykonane z: aluminium, tytany, stali nierdzewnej, stali magnetycznej, 
ceramiczne. 
Rozróżniamy również patelnie specjalistyczne: 
 

 

 
 
Dołkownica, która służy do smażenia jaj sadzonych 

 

 
 
Patelnia grillowa 

 

 
 
Wok, naczynie wywodzące się z kuchni chińskiej, służy 
do tzw. smażenia w ruchu gdyż potrawa jest cały czas 
intensywnie mieszana przez poruszanie naczyniem 

 
 
 
 
 



Oznaczenia stosowane na garnkach i patelniach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


