
Witam! 

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 

Dział nr 2: Sporządzanie potraw z warzyw. 

 

Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku. Wiadomości 
uzupełnij z podręcznika Anny Kmiołek-Gizara  
„Sporządzanie potraw i napojów”  strony: 132 – 158 

 

Wszelkie  zapytania możesz zadać na czacie na 
platformie Teams lub wysyłaj pocztą mailową na adres:  

 jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 

 

 

Pozdrawiam. M. Jeziorek 

 

 

 



1. Obróbka wstępna warzyw 
- sortowanie 
- mycie 
- oczyszczanie  
- płukanie 
- rozdrabnianie 
Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.145 – 150, ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobów rozdrabniania warzyw 
 

2. Sporządzanie surówek warzywnych 

Surowe warzywa i owoce zawierają najwięcej witamin, składników mineralnych oraz 
innych związków prozdrowotnych. Bogate są w błonnik, który reguluje nasze procesy 
trawienne. Obróbka cieplna zawsze niesie ze sobą straty w wartościach odżywczych, 
dlatego powinniśmy jak najczęściej sięgać po nieprzetworzone produkty 

 

Zasady przygotowywania surówek: 

1. Przed rozdrobnieniem warzywa powinniśmy dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Surówki 
są sporządzane z surowców poddanych tylko obróbce wstępnej. Obróbkę tę należy 
przeprowadzić tak aby ograniczyć straty składników odżywczych.                                                   
2. Warzywa przeznaczone na surówki powinny być świeże, jędrne, soczyste, bez uszkodzeń.        
3. Twarde warzywa rozdrabniamy bardziej niż te miękkie.                                                              
4. Twarde warzywa zaleca się łączyć z miękkimi. Warzywa doskonale smakują w połączeniu 
z owocami – nie bez przyczyny jabłko występuje w parze z marchewką, selerem czy też 
selerem naciowym.                                                                                                                             
5. Przyprawiamy surówki delikatnie aby uwydatnić smak warzyw: sól, pieprz, cukier, ocet 
winny, sok z cytryny, pomarańczy, musztarda, zioła, koperek, szczypiorek.                                 
6. Na koniec surówki zaprawiamy. Najczęściej stosowane zaprawy to: majonez, olej, 
śmietana, jogurt, kefir, sos winegret. Zaprawy łączą składniki surówki, zabezpieczają przed 
stratą witamin, ułatwiają przyswajanie.                                                                                                
7. Surówki przyrządzamy bezpośrednio przed ich podaniem (im dłużej surówka stoi, tym 
mniej w niej witamin). 

Zasady podawania surówek: 

Surówki podaje się zawsze oddzielnie, jedno- lub wieloporcjowo, na porcelanowych, 
szklanych lub platerowych talerzykach, półmiskach, salaterkach.                                            
Wielkość porcji zależy od objętości i ceny surowca i może wynosić 30, 50, 100 g. 

 

Przykładowe receptury na surówki: podręcznik strona 557-558. Należy zapoznać się ze 
sposobem sporządzania surówek. 



3. Obróbka cieplna warzyw.                                 
Warzywa można: 
 Gotować:                                                                                                                                               

- tradycyjnie                                                                                                                                            
- w parze                                                                                                                                                 
- w szybkowarach                        

 Piec, również na grillu 

 Zapiekać pod sosami 

 Dusić  

Ogólne zasady gotowania warzyw: należy wkładać je do wrzącej, osolonej wody, 
gotować  możliwie krótko w małej ilości wody, pod przykryciem, tylko do zmieknięcia. 
Mrożonych warzyw nie rozmraża się przed obróbką cieplną.                                                  
Szczególne warunki gotowania różnych  grup warzyw zależą od  zawartości barwnika i 
rodzaju warzyw. 

I.  Obróbka cieplna warzyw zabarwionych chlorofilem (zielony barwnik): 

  

Zasady gotowania warzyw z chlorofilem: 

- warzywa zabarwione chlorofilem zawsze zalewamy lub wkładamy do gorącej, 
gotującej wody, co wpływa na jak najmniejsze wypłukanie chlorofilu  z warzyw                  
- gotować w dużej ilości osolonej wody, aby maksymalnie rozcieńczyć kwas 
szczawiowy ( zawarty w warzywach) ,który niszczy chlorofil                                                                
- gotować warzywa bez przykrycia, ponieważ wraz z parą wodną ulatnia się kwas 
szczawiowy 



II. Obróbka cieplna warzyw zabarwionych  karotenem (Barwnik koloru 
czerwonego, intensywnie  pomarańczowego) 
 

                                                                                                                                                                                    

Zasady gotowania warzyw zabarwionych karotenem 

- gotujemy zawsze z dodatkiem tłuszczu, gdyż w tłuszczu rozpuszczają się kryształki 
karotenu i stąd barwa potrawy jest bardziej jasna                                                                               
- w małej ilości wrzącej wody                                                                                                                            
- pod przykryciem                                                                                                                                                      
- nie używać rdzewiejących narzędzi i obitych naczyń gdyż może to spowodować 
utlenianie karotenu podczas gotowania i jego straty 

III. Obróbka cieplna warzyw zabarwionych   antocyjanami (barwnik fioletowy, 
niebieski i czerwony. Natężenie antocyjanami jest różne w różnych warzywach). 

 
 

Zasady gotowania warzyw zabarwionych antocyjanami:                                                                      
- antocyjany są rozpuszczalne w wodzie i podczas gotowania powodują całkowite 
odbarwienie warzyw                                                                                                                                       
- w środowisku kwaśnym barwnik ten zachowuje kolor czerwony lub zbliżony do 
czerwonego dlatego pod koniec gotowania lub po odcedzeniu warzyw należy je  
zakwasić. Można stosować sok z cytryny, kwas cytrynowy, ocet. Po dodaniu tych 
składników w warzywach zostaje przywrócony i zachowany barwnik. 



IV. Obróbka cieplna warzyw kapustnych 

Warzywa kapustne gotuje się krótko w dużej ilości wrzącej, osolonej wody z dodatkiem 
cukru i ewentualnie mleka. Początkowo gotujemy bez przykrycia, aby ulotniły się 
charakterystyczne olejki eteryczne, później pod przykryciem. 

 

V. Obróbka wstępna i gotowanie warzyw strączkowych suchych 

  

Zasady obróbki i  gotowania warzyw strączkowych suchych: 

a) przeprowadzić obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, płukanie) 

b) namoczyć w zimnej przegotowanej wodzie na co najmniej 12 godzin 

c) gotować w wodzie w której były moczone 

d) nie gotować suchych nasion roślin strączkowych z octem ani kwaśnymi dodatkami, 

dodać je dopiero pod koniec gotowania 

e) nie solić podczas gotowania aby nie spowodować zbyt wczesnego ścięcia białka.  

Posolić pod koniec gotowania. 

 

4. Potrawy z warzyw 
Podręcznik:                                                                                                                                                          
- tabela 5.10. Asortyment potraw z warzyw (str.155)                                                         
- sałatki (str.157)                                                                                                                            
- zmiany zachodzace w warzywach podczas obróbki wstępnej i cieplnej 
(str.158)                                                                                                                                                
- receptury rozdział 5 ( str.558- 562) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


