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I. Charakterystyka surowców, dodatków i 
materiałów pomocniczych 

 

1. Pojęcia: „żywność”, „surowce”, „dodatki do żywności” i „materiały 
pomocnicze” 
Rozporządzenie Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 28 stycznia 2002 r. z 
późn. zm., w art. 2, podaje nam definicję żywności: 
„żywność (lub środek spożywczy) oznacza wszystkie substancje lub produkty, 
przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać, 
środek spożywczy obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z 
wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub 
obróbki”  

Ze względu na stopień przetworzenia, żywność należy podzielić na dwie grupy: 
żywność nieprzetworzoną – przeznaczoną do bezpośredniego spożycia w postaci 
naturalnej, np. warzywa, owoce, zioła itp. 
żywność przetworzoną – poddaną obróbce technologicznej, zmieniającej jej cechy 
pierwotne, najczęściej zawierającą substancje konserwujące, np. dżemy, 
pasztety, soki, marynaty, konserwy rybne i warzywno-mięsne itp. 

Biorąc np. pod uwagę funkcję towarów w procesie produkcji, wyróżniamy: 
surowce, – czyli towary, które należy zakupić jako bazę do uzyskania półproduktu 
lub wyrobu gotowego w wyniku przeprowadzenia procesu technologicznego. 
(np.: woda, mąka, mięso, jaja, tłuszcze, owoce, warzywa i inne). 
 
półprodukty (półfabrykaty) - wyroby, których proces produkcji nie został ukończony, 
np. schab panierowany, mleko w proszku, mrożonka warzywna, ciasto do wyrobu 
pieczywa, 
 
wyroby gotowe - efekt końcowy (finalny) procesu produkcyjnego, np. kotlet 
panierowany, mleko gotowane, sałatka warzywna, pieczywo, 
 

Przyjmując za kryterium podziału surowców ich pochodzenie, wyróżniamy: 
surowce pochodzenia roślinnego: zboża, owoce, warzywa, rośliny okopowe, ro- 
śliny oleiste, 
surowce pochodzenia zwierzęcego: żywiec rzeźny, mleko, jaja, ryby, 
surowce pochodzenia mineralnego: sól, woda, 
surowce syntetyczne i częściowo syntetyczne, środki spulchniające oraz barwniki. 
 



Surowce można też klasyfikować ze względu na ich trwałość: 
surowce trwałe – to surowce posiadające w swoim składzie chemicznym substancje 
odporne na działanie czynników zewnętrznych (działanie procesów fizjologicznych, 
aktywności drobnoustrojów, reakcje chemiczne i fizyczne), 
surowce nietrwałe – to surowce zawierające w swoim składzie chemicznym 
substancje, które łatwo ulegają zepsuciu pod wpływem czynników fizjologicznych 
(procesy dojrzewania owoców, procesy porastania i kiełkowania ziemniaków czy 
zbóż, oddychanie i samozagrzewanie w przypadku, np. mąki i innych). 

 
Na potrzeby racjonalnego żywienia, wszystkie artykuły żywnościowe klasyfikuje się w 
grupy o zbliżonej wartości odżywczej. 

 
Najczęściej stosowany podział żywności obejmuje 12 grup artykułów spożywczych: 
produkty zbożowe, 
mleko i przetwory (bez masła), 
jaja, 
mięso i ryby, 
masło, śmietana, 
tłuszcze różne, 
ziemniaki, 
warzywa i owoce, zawierające duże ilości witaminy C, 
warzywa i owoce, zawierające duże ilości karotenów, 
inne warzywa i owoce, 
suche nasiona roślin strączkowych, 
cukier i słodycze. 
Wymienione grupy surowców zwierzęcych i roślinnych to surowce podstawowe, 
stanowiące najważniejszą część produkowanego przetworu i będące materiałem 
wyjściowym do obróbki.  

Poza surowcami podstawowymi w procesie produkcyjnym występują też:                             
- surowce pomocnicze, służące do nadania wyrobowi określonych cech(np.przyprawy)                                
- materiały pomocnicze,  które nie wchodzą w skład końcowy produktu gotowego, 
jednak są niezbędne w procesie jego wytwarzania, np. opakowania, środki myjące i 
dezynfekujące                                                                                                                                                          
- dodatki do żywności.  

2. Zasady stosowania dodatków do żywności 
W procesie wytwarzania żywności, oprócz składników podstawowych, wykorzystywane 
są też inne, tzw. dodatki do żywności. 
Dodatek do żywności to substancja, która nie jest spożywana odrębnie jako żywność, 
nie jest typowym składnikiem żywności, posiada wartość odżywczą lub jej nie posiada, a 
jej celowe użycie technologiczne w procesie produkcji jest pożądane do otrzymania 



produktu o określonych cechach. Z tego powodu dodatki do żywności określa się nazwą: 
dodatki funkcjonalne. 

 
Wszystkie dodatki do żywności mogą mieć pochodzenie naturalne lub sztuczne i z tego 
punktu widzenia możemy je podzielić na: 
naturalne – są to składniki produktów żywnościowych, które występują w ich 
pierwotnym (naturalnym) składzie, np. skrobia jako składnik ziemniaka, 
syntetyczne, identyczne z naturalnymi – syntetyzowane przez człowieka, ale o 
identycznej strukturze chemicznej jak związki naturalne, 
sztuczne, syntetyczne – związki, które nie występują w przyrodzie, otrzymywane 
jedynie w wyniku syntezy chemicznej. 

 
Ze względu na pełnioną funkcję, substancje dodawane do żywności można podzielić na: 
zapobiegające zepsuciu (konserwanty, kwasy, regulatory kwasowości, 
przeciwutleniacze, sekwestranty, stabilizatory, gazy – atmosfera kontrolowana), 
sensoryczne (to substancje barwiące, słodzące, wzmacniające smak i zapach), 
teksturotwórcze (emulgatory, przeciwzbrylające, skrobie modyfikowane, środki 
spulchniające, stabilizatory, zagęstniki, zwiększające masę, utrzymujące wilgoć, 
żelujące), 
pomocnicze, ułatwiające przebieg procesu technologicznego (enzymy, gazy 
wypierające, polepszacze mąki, pianotwórcze, przeciwpieniące, rozpuszczalniki, 
glazurujące), 
wzbogacające (np. witamina C, β-karoten). 

 
Stosowanie substancji dodatkowych w żywności ściśle określają odpowiednie 
przepisy 

należy je stosować jedynie w przypadku, gdy zamierzonego celu nie można osiągnąć w 
inny sposób - uzasadnienie technologiczne, 
muszą być używane zgodnie z przeznaczeniem (nie każdą bowiem substancję wolno 
stosować dowolnie do wybranego produktu)                                                                                    
 producent ma obowiązek informowania konsumentów o ich użyciu (nie można 
wprowadzać konsumentów w błąd co do jakości zdrowotnej środka spożywczego), 
nie mogą być stosowane w celu ukrycia wad żywności, 
należy przestrzegać dozwolonego poziomu ich stosowania,  

Rola substancji dodatkowych w żywności: 
przedłużanie trwałości produktu dzięki ograniczaniu lub zapobieganiu niekorzystnym 
zmianom powodowanym przez drobnoustroje, enzymy oraz procesy degradacyjne, np. 
utlenianie, 
zapobieganie niekorzystnym zmianom jakościowym powodującym zmiany barwy, 



smaku, zapachu, konsystencji, 
zwiększanie atrakcyjności konsumenckiej oraz ułatwianie stosowania lub 
wykorzystania produktu, 
ochrona składników odżywczych produktu (np. witamin, które zwykle ulegają 
szybkiej degradacji), 
utrzymywanie stałej i powtarzalnej jakości produktu, 
ułatwianie procesów produkcyjnych oraz zwiększanie ich efektywności, np. przez 
zmniejszanie ubytków lub zwiększanie wydajności, 
otrzymywanie nowych produktów, w tym dietetycznych, np. żywność o zmniejszonej 
zawartości glutenu, cukru itd. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że: 
rzadko kiedy substancje dodatkowe występują pojedynczo w jednym produkcie, 
co może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, 
im bardziej przetworzony produkt, tym większe ryzyko występowania w nim 
substancji dodatkowych, 
substancje dodatkowe szczególnie niekorzystnie oddziałują na dzieci oraz osoby 
starsze. 
Substancje dodatkowe oznaczane są symbolem „E” i numerem trzy– lub 
czterocyfrowym. Czasami jednak na etykiecie zamiast symbolu podana jest nazwa 
chemiczna lub zwyczajowa danej substancji. 
Dopuszczalne w Polsce ilości dodatków do żywności określa Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dn. 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. 

W zależności od pełnionych funkcji, substancje dodatkowe w żywności dzielimy na: 
barwniki (E100 do E199), 
substancje konserwujące (E200 do E299), 
przeciwutleniacze (E300 do E399), 
substancje stabilizujące, zagęszczające, emulgujące (E400 do E499), 
dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu (E500 do E 599), 
wzmacniacze smaku (E600 do E690), 
antybiotyki (E700 do 799), 
dodatki do żywności o różnym zastosowaniu (E900 do E1299), 
stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne (E1000 do E1999), 
modyfikowane skrobie (E1300 do E1400). 
 

 

 

 

 

 



3.MATERIAŁY POMOCNICZE 
 
Rodzaje i funkcja opakowań 
Analiza informacji zawartych na opakowaniach żywności 
 

Opakowania chronią towary przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, np. uszkodzeniami, 
rozsypywaniem, rozlewaniem. 

 Opakowania umożliwiają manipulację produktami w czasie transportu i obrotu.  

Opakowania w obrocie żywności spełniają następujące funkcje: ochronną, informacyjną, 
promocyjną, techniczną  

• Funkcja ochronna zabezpiecza żywność przed działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych np. działanie temperatury, światła słonecznego uszkodzeniami mechanicznymi 
itp.  

• Funkcja informacyjna informuje klienta (konsumenta) umieszczonym w widocznym 
miejscu i czytelnym nadrukiem o nazwie produktu, składzie surowcowym, masie, ilości sztuk, 
wartości kalorycznej, sposobie użycia, przydatności do spożycia, adresie i nazwie producenta, 
numerze partii, sugerowanej cenie, znakach informacyjnych i kodzie kreskowym.  

• Funkcja techniczna ułatwia obrót towarowy produktu podczas jego transportu, 
magazynowania, sprzedaży i użytkowania.  

• Funkcja promocyjna przyczynia do zwiększenia się zainteresowaniem towaru poprzez 
odpowiednią barwę, informację o promocjach, promowane logo firmy lub wyrobu, wzór 
opakowania, hasła promocyjne itp.  

Kryteria podziału opakowań mogą być bardzo różne. W zależności od funkcji, jaką spełniają; 
opakowania dzieli się na jednostkowe, transportowe i zbiorcze. 

• Opakowania jednostkowe zawierają jedną detaliczną porcję lub sztukę produktu np. torebka mąki. 
Opakowania te stykają się bezpośrednio z produktem lub są z nim związane integralnie np. 
zgrzewane hermetycznie  

• Opakowania transportowe przeznaczone są głównie do transportu składowania produktu luzem 
np. mąka w workach. Innym typem tych opakowań są opakowania przeznaczone do obrotu towarami 
w opakowaniach jednostkowych np. czteropaki.  

• Opakowania zbiorcze zawierają większą ilość opakowań jednostkowych lub transportowych. 
Opakowania te są wykorzystywane głównie w hurtowym obrocie towarów np. kartony zbiorcze, 
palety.  

Ze względu na rodzaj tworzywa opakowania dzieli się na:                                                                                
- metalowe, np.  puszki, pudełka, tuby,                                                                                                                                                 



- szklane  np.  słoje, butelki, balony, fiolki                                                                                                                                                                               
- drewniane,    np.  skrzynki, beczki oraz łubianki                                                                                                                             
- papierowe,   np. torby, papier pakowy, kartony, pudła tektury.                                                                                                                              
- opakowania z tkanin,    np. worki,  wykonywane są głównie z konopi, lnu, juty i tkanin celulozowo 
polipropylenowych                                                                                                                                                    
- z tworzyw sztucznych, np. torby, worki, butelki, słoje, tuby, pudełka 

Informacje , które muszą znaleźć  się na opakowaniu środka spożywczego:                                                       
-Nazwa produktu  

- Wykaz składników występujących w środku spożywczym (od największej ilości do 
najmniejszej, zaznaczone składniki alergizujące (np. pogrubioną czcionką) 

-  Datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia 

-  Sposób przygotowania lub użytkowania, stosowania (niepodanie tej informacji mogłoby 
skutkować nieprawidłowym przygotowaniem, a to narażeniem na zdrowie konsumenta) 

-  Dane identyfikujące producenta (adres) 

-  Kraj lub miejsce pochodzenia 

- Zawartość netto lub liczbę sztuk, ilość netto danego środka spożywczego jest wyrażana w 
litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach 

- Warunki przechowywania 

- Oznaczenie partii produkcyjnej 

- Wartość odżywcza (wartość energetyczna, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli)                                                                        
Wartość energetyczna i ilość składników odżywczych jest wyrażana w przeliczeniu na 100 g 
lub na 100 ml. 

Takie informacje muszą być w miejscu łatwo dostępnym, widocznym – bezpośrednio na 

opakowaniu lub na załączonej etykiecie. Powinny być czytelne i nieusuwalne. Nie mogą być 

w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi 

nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem. 

 

 



Środki czystości 

Środki czystości  stosowane w przemyśle spożywczym dzielą się na: 
 Akcesoria, np. pompki, dozowniki, szczotki, kosze, worki, myjki, wytwornice piany 

 Preparaty chemiczne,  wśród, których wyróżniamy mydła i detergenty 

Mydła – sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych.  Są związkami powierzchniowo 
czynnymi – zmniejszają napięcie powierzchniowe na granicy faz. 

Mydła otrzymuje się w wyniku reakcji hydrolitycznego zmydlania trójglicerydów wodorotlenkami.  
 
Detergenty                                                                                                                                              
-  sole sodowe estrów kwasu siarkowego z wyższymi alkoholami (np. laurylosiarczan sodu)           
- związki lub ich mieszaniny, które stanowią aktywny czynnik wszelkich środków czystości, takich 
jak szampony, proszki do prania, płyny do mycia naczyń, środki do mycia naczyń w zmywarkach 
itd. 

Czasami przez "detergenty" rozumie się wszelkie środki czyszczące jako takie. W przemyśle 
środków czystości rozgranicza się jednak wyraźnie "detergenty właściwe" - w sensie pierwszej 
definicji oraz pozostałe składniki środków czyszczących - takie jak nabłyszczacze, dodatki 
koloryzujące, dodatki zapachowe, odżywcze, antystatyczne, wybielające itp. 
Detergenty "czyszczą" dzięki temu, że działają na brud/nieczystości na następujące sposoby: 

 zmniejszają napięcie powierzchniowe wody, ułatwiają mieszanie się brudu z wodą (lub innym 
rozpuszczalnikiem), ułatwiają zwilżanie mytych powierzchni 

 zmieniają pH powierzchni, co prowadzi do zrywania wiązań wodorowych którymi brud jest 
związany z powierzchnią lub zmiana pH prowadzi do rozkładu substancji tworzących brud 

 obniżają twardość wody, dzięki czemu woda lepiej zwilża powierzchnię i łatwiej rozpuszczają 
się w niej związki jonowe, tworzące brud 

 rozkładają brud poprzez reakcję utlenienia 
 działają enzymatycznie poprzez katalizowanie reakcji prowadzących do rozkładu cząsteczek 

organicznych tworzących brud 
 działają pianotwórczo - zwiększając powierzchnię styku brudu ze środkiem myjącym 
 

Środki dezynfekcyjne są substancjami chemicznymi przeznaczonymi do niszczenia 
mikroorganizmów, redukują wielkość skażenia mikrobiologicznego na powierzchniach, do takiego 
poziomu, który jest uznawany za bezpieczny z punktu widzenia zdrowia publicznego. 

                                                                

 

 

 



II. Charakterystyka  przypraw oraz  tłuszczów 
1.Charakterystyka  tłuszczów 
 
Tłuszcze są substancjami zapasowymi roślin i zwierząt, gromadzą się w owocach i nasionach 
roślin raz tkance tłuszczowej i narządach wewnętrznych zwierząt. 
Jako związek chemiczny tłuszcze to estry wyższych kawasów tłuszczowych i glicerolu. 
W zależności od rodzaju kwasów tłuszczowych występujących w jego cząsteczkach różne są 
właściwości tłuszczu. Jeżeli przeważają kwasy tłuszczowe nasycone – tłuszcze mają 
konsystencję stałą. Jeżeli przeważają kwasy tłuszczowe nienasycone –tłuszcz ma 
konsystencję płynną.  
W skład tłuszczów wchodzą również: 
- witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E) 
- NNKT: niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe (wspomagają pracę serca i układu 
krwionośnego, działają przeciwzakrzepowo, obniżają stężenie trójglicerydów i cholesterolu, 
obniżają ciśnienie tętnicze krwi) 
- wodę, białko, barwniki 
- tłuszcze zwierzęce zawierają sporo cholesterolu, który w małych ilościach jest niezbędny 
organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Jednakże nadmiar cholesterolu wpływa 
negatywnie na zdrowie, gdyż powoduje rozwój chorób układu krążenia – miażdżycy. 
 
Tłuszcze są lżejsze od wody, nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w alkoholu, 
benzynie, eterze. Łatwo chłoną obce zapachy. Temperatura topnienia tłuszczów waha się w 
granicach 155 - 200°C. 
 
https://prezi.com/2g6rr0myshp_/charakterystyka-towaroznawcza-tuszczow-
roslinnych-i-zwierze/ 
 
Tłuszcze otrzymywane są z owoców (oliwka, palma oleista) lub nasion roślin oleistych, 
(rzepak, słonecznik, soja, mak, orzech ziemny i in.), a także z podskórnej tkanki tłuszczowej 
zwierząt (słonina, łój) lub z mleka (masło). 
 
Tłuszcze zwierzęce: 

 masło to produkt otrzymywany wyłącznie z mleka krowiego, przez zmaślenie odpowiednio 
przygotowanej śmietany lub śmietanki o zawartości 25 – 35 %. Masło zawiera 82,5- 84 % 
tłuszczu, 15-16% wody, około 0,5% białka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A i D oraz 
cholesterol. Masło jest najlepiej strawnym i najłatwiej przyswajalnym tłuszczem pochodzenia 
zwierzęcego. 

 słonina, jest to podskórna tkanka tłuszczowa zdjęta z grzbietu i boków tuszy wieprzowej.      
W obrocie handlowym występuje słonina surowa, solona, wędzona. 

 smalec jest otrzymywany przez wytopienie słoniny i sadła. Barwa biała, konsystencja mazista, 
gęsta. 

 łój wołowy – tłuszcz uzyskany z tusz wołowych 
 tran – tłuszcz rybi , jedyny tłuszcz zwierzęcy o konsystencji płynnej 

 
Tłuszcze zwierzęce powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
bez dostępu światła, suchych i bezwonnych, w temp. – 2 - +4 st. C. 

 



Tłuszcze roślinne:                                                            
Tłuszcze roślinne pozyskuje się przede wszystkim z nasion takich jak: 

 rzepak, 
 słonecznik, 
 soja 
 siemię lniane, 
 a także z pestek dyni czy winogron. 

Popularne są również oleje z orzechów: 

 włoskich, 
 laskowych, 
 kokosowych. 

Tłuszcze roślinne pozyskuje się również z miąższu owoców: 

 awokado, 
 palmy oleistej, 
 rokitnika, 
 a nawet z zarodków (olej kukurydziany) 
  i otrębów ryżowych (olej ryżowy). 

Tłuszcze pochodzenia roślinnego stanowią przede wszystkim źródło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, dlatego większość z nich w temperaturze pokojowej występuje w formie 
płynnej. 

Tłuszcze roślinne otrzymuje się ; 
a) Przez tłoczenie na zimno lub na gorąco 
b) Przez ekstrakcję 

 

 
 
Tłuszcze przetworzone 
 
Tłuszcze przetworzone, to tłuszcze poddane procesom technologicznym (np. uwodornieniu, 
przeestryfikowaniu), zmieniającym ich cechy fizykochemiczne. Są to najczęściej mieszaniny 
utwardzonych tłuszczów roślinnych, olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Są to 
najczęściej tłuszcze piekarskie i cukiernicze.  
Margaryna jest emulsją utwardzonych tłuszczów roślinnych i wody lub mleka, może 
zawierać dodatkowe składniki np. witaminy. 
 
Przechowywanie tłuszczów roślinnych i przetworzonych: pomieszczenia czyste, suche, bez 
dostępu światła, w szczelnych opakowaniach, w temperaturze ok.10-15 st. C. 
 
 Zastosowanie tłuszczów w gastronomii: 
- są składnikiem potraw 
- są nośnikiem ciepła podczas smażenia  
- dzięki tłuszczom powstają nowe związki smakowe i zapachowe w produktach smażonych, 
pieczonych i duszonych 
 



Cechy tłuszczów do smażenia: 
 Wysoki punkt dymienia powyżej 200st.C ( temperatura, w której następuje termiczny 

rozkład tłuszczu z wydzieleniem akroleiny, substancji bardzo szkodliwej, o działaniu 
rakotwórczym).  

 Odpowiednia temperatura topnienia 
 Odpowiednie cechy smakowe 
 Odporność na utlenianie 

 
 
Zmiany zachodzące w tłuszczach w czasie przechowywania.  
Podczas  przechowywania tłuszczów w niewłaściwych warunkach tłuszcze psują 
się. 
Czynniki, które wpływają na świeżość tłuszczów w trakcie przechowywania to: 
- temperatura 
- dostęp tlenu 
- światło 
- jony metali 
Pod wpływem tych czynników tłuszcze ulegają  jełczeniu (psuciu się). 
 Jełczenie polega na rozkładzie tłuszczu na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol pod 
wpływem działania tlenu, światła, wilgoci. Zjełczałe tłuszcze charakteryzują się 
nieprzyjemnym, odrażającym  smakiem i zapachem, nie nadają się do użycia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Charakterystyka przypraw 
 
 
Przyprawy, to różne części roślin (liście, kwiaty, owoce, korzenie), zwykle suszone, używane 
w niewielkich ilościach jako dodatek smakowo-zapachowy przy produkcji  wyrobów. 
Przyprawy zawierają w swym składzie różne charakterystyczne substancje, nadające im 
specyficzny smak i zapach 
 
https://prezi.com/e6mbtfxdgwfb/przyprawy-oraz-ich-zastosowanie-w-technologii-
gastronomiczne/ 
 
 
Można je podzielić ze względu na pochodzenie, na: 
 przyprawy krajowe, wśród nich wyróżnia się: 
 kminek zwyczajny – spłaszczone owoce o charakterystycznym smaku i zapachu, 
zawierające do 7% olejków eterycznych, 
 anyż – szarozielone lub szarobrunatne owoce, zawierające do 6% olejku eterycznego, 
któremu zawdzięczają silny aromat, 
 kolendra – dojrzałe, wysuszone owoce, odznaczające się przyjemnym słodkawo korzennym 
aromatem, 
 arcydzięgiel lub anżelika – ogonki liściowe wraz z częścią łodygi, posiadające 
charakterystyczny smak i zapach, 
- inne: gorczyca, majeranek, jałowiec, bazylia, czarnuszka, cząber, tymianek  
 
 przyprawy importowane, zaliczają się do nich: 
 ziele angielskie – wysuszone, wykształcone, lecz niedojrzałe owoce drzewa 
podzwrotnikowego, 
 goździki – wysuszone, całkowicie wykształcone, lecz jeszcze zamknięte pączki 
kwiatowe drzewa goździkowego, zawierają ponad 16% olejku eterycznego o 
charakterystycznym zapachu i piekącym smaku, 
 cynamon – wysuszona kora wewnętrzna młodych gałęzi drzewa cynamonowego o 
słodkawym smaku i intensywnym zapachu, zawiera ponad 1,5% olejku eterycznego, 
 gałka muszkatołowa – nasienie i pokrywa owoców drzewa muszkatołowego o 
ostrym smaku i korzennym zapachu, 
 imbir – oczyszczone z korzeni i zewnętrznej warstwy korkowej, umyte kłącze 
krzewu imbirowego, ma piekący smak i swoisty intensywny zapach, 
 kardamon – niedojrzale nasiona drzewa kardamonu o ostrym i przyjemnym 
zapachu 
 wanilia – przefermentowany i wysuszony owoc (strąk, laska) pnącej rośliny 
storczykowatej, ma słodkawo-piekący smak i charakterystyczny, intensywny 
zapach waniliny, której zawartość sięga 3%, 
- inne: np. pieprz, liść laurowy, oregano, imbir, kurkuma, szafran, goździki, chili, 
 
 



III.  Charakterystyka owoców , warzyw, ziemniaków 
i grzybów  
 

1. Charakterystyka owoców 
 
Owoce to jadalne anatomiczne części roślin powstające po zapłodnieniu zalążków w 
zalążni słupka. Składają się z owocni i nasion. Ogólnie owoce dzieli się na: 
soczyste, w których podczas dojrzewania wytwarza się miękka, soczysta i aromatyczna 
owocnia, 
suche, których owocnia podczas dojrzewania twardnieje i drewnieje. 
 
Z użytkowego punktu widzenia, owoce dzieli się na następujące grupy: 
 
ziarnkowe – jabłka, gruszki, pigwy, 
pestkowe – morele, brzoskwinie, nektarynki, śliwki, wiśnie, czereśnie, 
jagodowe – truskawki, poziomki, maliny, jeżyny, porzeczki, jagody, agrest, aronia, 
żurawiny, rokitnik, 
południowe (egzotyczne)– pomarańcze, mandarynki, cytryny, grejpfruty, winogrona, 
ananasy, kiwi, mango, arbuzy, granaty i inne, 
suche (łupinowe)– migdały, orzechy, mak, ziarna słonecznika, nasiona 
dyni, ziarno sezamowe. 
bakalie, czyli suszone owoce południowe ,np. rodzynki, które są wysuszonymi 
winogronami bezpestkowymi. 
 
Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców. 
 
Owoce należą do wysoko cenionych artykułów spożywczych, ponieważ są źródłem 
wielu witamin i związków mineralnych oraz błonnika. 
Zawierają ok. 90% wody i niewielką ilość tłuszczu (mniej niż 0,5%) – wyjątkiem jest 
awokado i owoce łupinowe (orzechy), w których zawartość tłuszczu osiąga nawet 30%. 
Zarówno awokado, jak i orzechy zawierają białko, w które inne owoce są ubogie. 
Poza wymienionymi składnikami, owoce zawierają również: 
węglowodany – ok. 5–20%, głównie glukozę, fruktozę, sacharozę; wyjątek stanowi 
banan, którego głównym węglowodanem jest skrobia, 
znaczne ilości witaminy C i karotenów (morele, mango, melon, arbuz) oraz 
w mniejszych ilościach A, B1, B2, PP, K, 
składniki mineralne: wapń, żelazo, miedź, potas, fosfor, cynk, 
kwasy organiczne: winowy, cytrynowy, jabłkowy i inne, 
błonnik i związki pektynowe oraz enzymy. 
Zawartość składników odżywczych w poszczególnych owocach jest różna i uzależniona 
jest od odmiany, gatunku, warunków glebowych i klimatycznych, a nawet transportu. 
 
 
 
 



Przetwory owocowe 
W celu zabezpieczenia owoców przed niepożądanymi zmianami i stratami poddaje się je 
utrwalaniu lub konserwowaniu. Można to uzyskać przez zastosowanie następujących 
procesów: 
• Zamrażanie – obniżenie temperatury owoców w temperaturze do ok. –20°C, a 
następnie przechowywanie  w tej temperaturze. W tych warunkach nie rozwijają się 
żadne mikroorganizmy i nie zachodzą zmiany w surowcach. Zamrażanie powinno 
odbywać się szybko. 
• Suszenie – to usunięcie z owoców wody do zawartości 15%, co uniemożliwia rozwój 
drobnoustrojów. 
• Utrwalanie cukrem – to wysoka ponad 60% koncentracja cukru w owocach (dżemy, 
marmolady, syropy) uniemożliwia rozwój większości bakterii. 
• Utrwalanie chemiczne – to dodanie do owoców (przeciery, musy) lub do pulp, czyli 
owoców w wodzie (truskawki, maliny) kwasu siarkowego w ilości 0,05 – 0,2% hamując 
w ten sposób rozwój drobnoustrojów w czasie gotowania SO2 ulatnia się. 
• Utrwalanie termiczne – to owoce w postaci kompotów w naczyniach zamkniętych 
hermetycznie (słoje, puszki) ogrzane do temperatury 100C i pasteryzowane, co 
powoduje zniszczenie mikroorganizmów w naczyniu i jego szczelne zamknięcie, co 
uniemożliwia wtórne zakażenie owoców. 
Najczęściej używane przetwory owocowe to: 
 
• Mrożonki  
• Przeciery owocowe 
• Soki 
• Marmolady  i powidła                                                                                                                                    
• Dżemy i konfitury 
• Owoce suszone 
• Owoce w syropie 
• Kompoty 
 
Soki, syropy i przeciery owocowe- najczęściej przyrządza się z owoców jagodowych, 
czyli czarnych jagód, jeżyn, truskawek, poziomek, malin lub czarnego bzu. Mogą również 
być wykonane z agrestu, jabłek, porzeczek, gruszek, śliwek, jak również z róży czy dyni. 
Tego rodzaju przetwory konserwuje się przez pasteryzację. Dzięki temu zachowują 
więcej witamin 
 
• Soki owocowe –wyróżnia się soki owocowe surowe oraz soki owocowe zagęszczone. 
 
Soki owocowe surowe otrzymywane są poprzez tłoczenie całych lub rozdrobnionych 
owoców, utrwalane są poprzez pasteryzację lub poprzez dodatek środków 
konserwujących 
 
Soki zagęszczone otrzymywane są poprzez odparowanie z soków surowej określonej 
części wody, rozróżnia się soki zagęszczone niesłodzone powstałe poprzez zagęszczenie 
cukrem soków surowych 
 
• Przeciery owocowe –półprzetwory przygotowane z świeżych owoców poprzez 
przetarcie i oddzielenie niejadalnych części owoców, przeciery poddawane są 
konserwacji poprzez dodanie środków konserwujących lub w postaci zamrożonej, co 



znacznie przedłuża czas ich składowania. 
 
• Kompoty - najlepiej przyrządzać z owoców kwaskowatych, na przykład z wiśni, 
moreli, jabłek, gruszek, śliwek czy agrestu. Owoce bardziej słodkie można łączyć zaś z 
kwaśniejszymi. Są dwa sposoby przygotowania kompotu. Owoce można obgotować w 
syropie i wlać do słoików albo napełnić słoiki surowymi owocami i zalać je osłodzoną 
wodą. Kompoty  trzeba pasteryzować. Owoce z kompotów podaje się do pasztetów, 
pieczonej cielęciny i drobiu. Używa się ich również do dekoracji dań zimnego bufetu i 
deserów. 

 
• Marmolady– przetwory owocowe produkowane z przecierów owocowych z 
dodatkiem cukru i syropu skrobiowego. Smaży się je z owoców rozdrobnionych lub 
rozgotowanych do odpowiedniej gęstości. Owoce mogą być mniej dorodne, ale dojrzałe i 
świeże. Wyróżnia się marmoladę miękką oraz marmoladę twardą zależnie od stopnia 
zagęszczenia marmolady 
Produkuje się je z przecierów owocowych pochodzących z jednego lub wielu owoców 
stąd marmolada może być jedno lub wieloowocowa. 
Dodatek cukru może być różny w zależności od stopnia dojrzałości owoców użytych do 
produkcji przecieru. 
W wyniku gotowania przecierów owocowych w wyparkach otrzymuje się produkt 
zagęszczony o jednolitej konsystencji i umiarkowanym zgalaretowaceniu. 
 
• Dżemy - to całe lub rozdrobnione owoce w półskrzepłej galaretce. Przyrządza się je z 
owoców zawierających dużo pektyn, które powodują tworzenie galaretki. Do robienia 
dżemów doskonale nadają się m.in.: czarna porzeczka, agrest, truskawki, jabłka, gruszki, 
jarzębina. Do smażenia dżemów można użyć substancji żelujących, które powodują 
szybsze gęstnienie przetworu. Dżemy niskocukrowe, zawierające 100-250 g cukru, 
należy pasteryzować. Zdaniem kucharzy najsmaczniejsze są dżemy z dwu lub więcej 
gatunków owoców. 
 
• Powidła – przecier ze śliwek węgierek zagęszczony przez odparowanie wody i 
zawierający dodatek cukru 

• Galaretki - przygotowuje się z soku owocowego zagęszczonego cukrem. Kleistą 
konsystencję zawdzięczają dużej ilości pektyn zawartych w soku. Galaretki można 
przyrządzać z kwaśnych jabłek, porzeczek, agrestu, pigwy, owoców jagodowych. Gotuje 
się je w płaskim rondlu, zbierając pianę, która tworzy się na powierzchni. Do gotowania 
można dodać środek żelujący, który przyspieszy krzepnięcie. Kiedy kropla soku zetnie 
się na zimnym naczyniu - galaretka jest gotowa. 
 
Owoce w syropie - otrzymuje się przez gotowanie owoców świeżych lub 
konserwowanych w całości lub rozdrobnionych z dodatkiem cukru i syropu 
ziemniaczanego. Proces produkcji owoców w syropie polega na powolnym nasycaniu 
owoców roztworem cukrowym. Następuje wówczas wymiana soku komórkowego na 
syrop cukrowy. Proces ten trwa od 6-12 dni i rozpoczyna się od nasycenia owoców 
roztworem o małym stężeniu cukru, po czym z każdym dniem zwiększa się stężenie 
cukru w syropie.  



2.Charakterystyka warzyw 

Warzywa są roślinami zielnymi jedno, dwu i wieloletnimi. Ich poszczególne części mogą  
 być wykorzystywane jako pożywienie w stanie surowym lub po przetworzeniu. 
W diecie człowieka są ważnym źródłem składników odżywczych, szczególnie witamin  
i związków mineralnych oraz błonnika regulującego procesy trawienia. Podział warzyw jest 
różny w zależności od przyjętego kryterium. 
 
Podział warzyw odnośnie przydatności kulinarnej: 
 
a)korzeniowe (marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, skorzonera) 
b)rzepowate (rzepa, rzodkiewka, rzodkiew, brukiew) 
c)cebulowe (cebula, czosnek, por, szczypior) 
d)kapustne (kapusta biała, kapusta czerwona, kalafior, jarmuż, kapusta brukselska, brokuły) 
e)liściowe (sałaty, cykoria, szczaw, koper zielony,) 
f)owocowe (pomidory,ogórki,papryka,dynia,kabaczki,cukinia,patisony,bakłażany) 
g)strączkowe (groch, fasola, bób, soja, soczewica) 
h)inne (szparagi, rabarbar, kukurydza) 
 
Skład chemiczny i wartość odżywcza warzyw 
Wartość energetyczna warzyw jest niewielka ponieważ zawierają dużo wody (78–95%).  
Warzywa są źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika w diecie człowieka. 
 
Skład chemiczny warzyw:  
warzywa składają się głównie z wody (78 – 95%).  
Zawartość węglowodanów jest różna. Waha się od 2 do 20%.  
Warzywa zawierają bardzo mało białka. Średnia zawartość wynosi około 2%. Białko to ma małą 
wartość biologiczną z wyjątkiem soji i ziemniaków.  
Zawartość tłuszczu jest niska u większości warzyw. Wacha się ona między 0,5 do 2% (oleiste 18 – 
30%). Tłuszcz składa się głównie z nienasyconych kwasów tłuszczowych.  
Istotna dla naszego organizmu jest wysoka zawartość składników balastowych – błonnika.  
Warzywa zawierają również: 
- kwasy organiczne 
- barwniki: chlorofil (zielony), antocyjany (czerwony, fioletowy, niebieski), karotenoidy 
(pomarańczowy, żółty, czerwony),  
- enzymy 
- olejki eteryczne – naturalne związki zapachowe, wywołujące charakterystyczny zapach np. warzyw 
kapustnych. 
 
Liczne substancje smakowe i zapachowe zawarte w warzywach pobudzają apetyt. 
Zawartość składników odżywczych zależna jest w dużym stopniu od czynników środowiskowych.  
 
Warzywa ze względu na dużą zawartość wody muszą być przechowywane w odpowiednich  
warunkach. Ważne jest, aby w czasie przechowywania zahamować dalsze procesy życiowe. 
Możemy to osiągnąć, zapewniając optymalne warunki przechowywania. 
– temperatura,  
– wilgotność,  
– odpowiednie pomieszczenie (ciemne, odizolowane od zewnętrznych wpływów,  
   odpowiednio wentylowane  i często chłodzone). 



3.Charakterystyka ziemniaków 
 
Ziemniaki: 
- pochodzą z Ameryki Południowej 
-należą do rodziny psiankowatych, są rośliną jednoroczną 
 
3.Budowa ziemniaka: 
a)tkanka miękiszowa 
b)pierścień wiązek naczyniowo-sitowych 
c)komórki rdzenia 
d)warstwa komórek miękiszowych (kora pierwotna) 
e)skórka korkowa 
 
Skórka młodych ziemniaków jest cieńka i łatwa do usunięcia .Na powierzchni skórki znajdują 
się wgłębienia zwane oczkami. Pod skórką znajduje się miękisz zbudowany z kilku warstw: 
-kora pierwotna bogata w białko zapasowe i sole mineralne 
-pierścień  wiązek naczyniowo-sitowych bogatych w witaminę C 
-walec osiowy najbogatszy w skrobię 
-komórki rdzenia promieniście wnikające w walec osiowy 
 
Skład chemiczny i wartość odżywcza ziemniaków są uzależnione od odmiany i warunków 
klimatyczno-glebowych. Najwięcej witaminy C zawierają ziemniaki jesienne kiedy są już 
dojrzałe. W miarę starzenia się zawartość witaminy C maleje i po 3 m-cach  jest jej ok.50% 
mniej, a po 6 m-cach 75% mniej. 
 
Przechowywanie ziemniaków: pomieszczenia wilgotne (90%), temp. ok. 6-10 st. C, 
pomieszczenie bez dostępu światła.   
 
Solanina-występuje w ziemniakach nasłonecznionych, zielonych. Jest to związek 
rakotwórczy, odkłada się w wątrobie i prowadzi do bardzo niekorzystnych zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Charakterystyka grzybów. 
 

 
 
Podział grzybów jadalnych: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grzyby trujące : 
 

 



3.Charakterystyka  mleka i przetworów mlecznych 
 
Mleko jest wydzieliną gruczołów mlecznych samic ssaków. Pod pojęciem mleka rozumiemy 
zwykle mleko krowie, natomiast mówiąc o mleku innych ssaków należy określić 
jego pochodzenie, np. mleko kozie, mleko owcze, mleko bawole itp.  
 
 mleko spożywcze – otrzymywane jest z przerobu mleka surowego. 
Zanim mleko trafi do obrotu handlowego poddaje się je różnym zabiegom technologicznym: 
 normalizacji, czyli doprowadza do procentowej zawartości tłuszczu odpowiadającej 
normom – pełne 3,2%, półtłuste2%, chude 1,5% i odtłuszczone0,5%, 
 homogenizacji, czyli rozbiciu i równomiernym rozprowadzeniu kuleczek tłuszczowych, co 
zapobiega gromadzeniu się tłuszczu na powierzchni mleka, 
 pasteryzacji, która w zależności od czasu trwania niszczy część bakterii odpowiedzialnych 
za psucie się mleka,a tym samym przedłuża jego trwałość, 
 sterylizacji metodą UHT, która niszczy prawie wszystkie bakterie odpowiedzialne za psucie 
się mleka i wydłuża znacznie trwałość mleka – do kilku miesięcy. 
 
Mleko jest jednym z najbardziej wartościowych pokarmów, ponieważ zawiera we 
właściwych proporcjach wszystkie składniki pokarmowe, co ułatwia ich przyswajanie i 
wykorzystanie. Skład chemiczny mleka uzależniony jest m.in. od rasy, okresu laktacji, pory 
roku, żywienia i warunków życiowych zwierzęcia. 

 
W skład mleka wchodzą przede wszystkim: 
 woda ok. 87,5%, 
 tłuszcz (ok. 3,5%), który jest łatwo strawny, 
 substancje białkowe (ok. 3,2% ) 
 węglowodany (ok. 4,5%) – laktoza, tzw. cukier mleczny, która pod wpływem bakterii 
mlekowych ulega fermentacji do kwasu mlekowego (zsiadłe mleko)  
 składniki mineralne (ok. 0,7%), z których najważniejsze to wapń i fosfor, a także 
potas, sód, magnez, 
 inne związki (ok. 0,2%), w tym witaminy (A, karoten, D, E, K oraz B2), enzymy i 
ciała odpornościowe. 

 
Przetworymleczne: 
 śmietanka - otrzymywana jest z mleka przez odwirowanie tłuszczu do znormalizowanej 
zawartości, a następnie poddawana pasteryzacji i homogenizacji. 
 śmietana - otrzymuje się ją w wyniku ukwaszenia śmietanki przy użyciu bakterii 
fermentacji mlekowych 
 napoje mleczne fermentowane –jogurty, zsiadłe mleko, kefir i maślanka, otrzymywane są z 
mleka poddanego fermentacji z udziałem bakterii mlekowych  
 koncentraty mleczne – mleko zagęszczone, mleko w proszku, mleko instant 
 sery – największe zastosowanie w produkcji ciastkarskiej mają sery twarogowe. 
 
 
 
 
 



4. Charakterystyka produktów zbożowych 
 
Mąkę uzyskuje się z przemiału ziarna zbóż. Największe zastosowanie w produkcji 
gastronomicznej  ma mąka pszenna, ale wykorzystuje się również, choć sporadycznie, mąki z 
innych zbóż, np. z żyta, owsa, gryki czy kukurydzy. 
 
Podstawowym składnikiem mąki jest skrobia (60–75%), która ma zdolność wiązania 
wody podczas tworzenia ciasta i zatrzymuje ją podczas wypieku. W mące występują również 
cukry proste (np. glukoza, fruktoza) i dwucukry (np. sacharoza i maltoza), które 
decydują o fermentacji ciasta, przyspieszają jej przebieg oraz umożliwiają tworzenie 
rumianej skórki podczas wypieku. W mące występuje też błonnik w postaci włókien, a jego 
zawartość jest tym większa, im wyższy jest wyciąg mąki. 
Białka stanowią 6–20% masy mąki. Najważniejsze białka mąki pszennej to gliadyna i 
glutenina , z których podczas zarabiania ciasta, w połączeniu z wodą 
powstaje kleista, elastyczna masa zwana glutenem. Charakteryzuje się on spoistością, 
rozciągliwością i sprężystością różnego stopnia – i te cechy nadaje ciastu.  
Jakość i ilość glutenu zależy od typu mąki oraz od odmiany pszenicy, z której została 
wyprodukowana. Zależnie od zachowania glutenu w przypadku rozciągania, określa się go 
jako mocny, średni i słaby. Mąki mocne charakteryzują się dużą zdolnością wchłaniania 
wody, co wpływa na większą wydajność ciasta o dobrej elastyczności. Z takiej mąki 
otrzymuje się wyroby drożdżowe o znacznej objętości i dobrej porowatości miękiszu. W 
przypadku stosowania mąki słabej mamy do czynienia z właściwościami odwrotnymi. Na tej 
podstawie kwalifikuje się też mąki – jako mocne, średnie i słabe. 
Substancje mineralne występujące w mące to głównie związki fosforu, wapnia, potasu, 
magnezu, żelaza oraz sód, siarka i chlor.  
Witaminy zawarte w mące (0,5–2,0%), to głównie witaminy z grupy B, witamina E oraz 
karoten. Zarówno ilość soli mineralnych, jak i witamin, zależy od wyciągu mąki – im wyciąg 
wyższy, tym tych składników jest więcej. 
Ponadto w mące znajdują się substancje tłuszczowe w ilości 0,5–2%. Mąka zawiera również 
enzymy, z których najważniejsze to amylazy powodujące scukrzanie skrobi. 
 
Klasyfikacja mąki oparta jest na tzw. typizacji. 
Typ mąki określa ilość gramów popiołu otrzymanego ze spalenia (w temperaturze 
900°C) 100 kg mąki. Popiół tworzą sole mineralne i wyraża się go w g/100 kg mąki – 
jeżeli na przykład mąka zawiera 500 g popiołu, to określamy ją jako typ 500. 
Im wyższy typ mąki tym barwa maki jest ciemniejsza i odwrotnie. 
 
Drugą wielkością charakteryzującą mąkę jest: 
Wyciąg mąki (wydajność) jest to ilość mąki otrzymanej z ziarna użytego do przemiału, 
wyrażona w procentach. Jeżeli na przykład ze 100 kg ziarna uzyskano 68 kg mąki, to 
wyciąg mąki wynosi 68%. Wyciąg związany jest z zawartością składników mineralnych 
–najwyższe wyciągi są charakterystyczne dla mąk z pełnego ziarna. 
Im wyższy wyciąg mąki tym barwa maki jest ciemniejsza i odwrotnie. 
 
 
 
 


