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KLUCZ ODPOWIEDZI
Podręcznik: „Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna Cz. 1”

1. Pracownia gastronomiczna
1.5.
 1. Receptura zupy jarzynowej:
	 	 –	kości/mięso	drobiowe	 55	g
	 	 –	marchew	 24	g
	 	 –	pietruszka	 5	g
	 	 –	seler	 3	g
	 	 –	cebula	 3	g
	 	 –	ziemniaki	 40	g
	 	 –	śmietana	18%	lub	jogurt	naturalny	 30	g
	 	 –	mąka	 7	g
	 	 –	natka	pietruszki	 1	g

Ilość	surowców	potrzebnych	do	przygotowania	65	porcji	zupy	jarzynowej	[kg]:

Surowce Dieta lekkostrawna
25 porcji

Dieta podstawowa 
40 porcji Łącznie surowce

Kości – 2,2 2,2

Marchew 0,6 0,96 1, 56

Pietruszka 0,125 0,2 0,145

Seler 0,075 0,12 0,195

Cebula – 0,12 0,12

Ziemniaki 1 1,6 2,6

Śmietana 18% – 1,2 1,2

Jogurt naturalny 0,75 – 0,75

Mąka 0,175 0,28 0,455

Natka pietruszki 0,025 0,04 0,065

 2. 500	g	maki	to	ok.	3	szklanki
 3. Kasza	gryczana:	170	g	=	250	ml;	750	g	=	1102,9	ml
	 	 Cukier	kryształ:	2	g	=	1,76	ml;	250	g	=	284	ml
	 	 Olej:	125	g	=	117,5	ml;	600	g	=	635,59	ml
	 	 Mleko:	150	g	=	145,6	ml;	1200	g	=	1167,3	ml
 4. Mąka	pszenna:	150	ml	=	102	g;	280	ml	=	190,4	g
	 	 Ryż:	50	ml	=	45,5	g,	155	cm3	=	141,05	g
	 	 Mleko:	50	cm3	=	51,5	g;	750	ml	=	771	g
	 	 Śmietana	18%:	120	ml	=	121,2	g;	355	cm3	=	359,26	g
 5.	Do	smażenia	pączków	potrzeba	6	kostek	smalcu	po	250	g.
 6. Na	przygotowanie	10	porcji	kremu	sułtańskiego	potrzeba	8	opakowań	śmietanki	30%	o masie	125	g
 7. 1	łyżeczka	soli	–	5	cm3	=	6	g;	Na	4,5	l	wody	należy	dodać	15	łyżeczek	soli.
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Pytania i polecenia
 1. W pracowni	technologicznej	obowiązuje	odzież	ochronna.	Jej	zadaniem	jest	zabezpieczenie	produkowanej	żyw-
ności	przed	przedostaniem	się	zanieczyszczeń	z odzieży	osobistej	ucznia	oraz	ochronę	przed	zanieczyszczeniami	
ubrań	ucznia	podczas	wykonywania	czynności	związanych	z produkcją	potraw.

 2.		Pracownicy	zakładów	gastronomicznych	zgodnie	z obowiązującymi	przepisami	mają	obowiązek	posiadania	ksią-
żeczki	zdrowia	do	celów	sanitarno-epidemiologicznych.	Książeczka	i	dokonane	w niej	wpisy	są	potwierdzeniem,	
że	pracownik	może	mieć	kontakt	z żywnością	lub	nie	może.	W książeczce	SSE	wpisuje	wynik	badania	na	nosiciel-
stwo	Salmonelli.		Ponieważ	ludzie	mogą	być	nosicielami	tej	bakterii	i		podczas	kontaktu	z żywnością	mogą	prze-
nieść	bakterie	do	żywności,	która	stanie	się	źródłem	zakażenia	Salmonellą	wszystkich	spożywających	żywność	
mającą	kontakt	z nosicielem.	

 3. Jeżeli	podczas	ćwiczeń	kolega	skaleczy	się,	należy:
–	zgłosić	nauczycielowi,
–	ocenić	stan	skaleczenia	(tkwiących	elementów	nie	wyciągać	z ran),
–	odkazić	wodą	utlenioną,
–	założyć	jałowy	opatrunek	(na	ranę	nie	nakładać	waty	lub	ligniny),
–	jeżeli	rana	mocno	krwawi,	wezwać	pomoc	medyczną	(o wezwaniu	decyduje	opiekun	zajęć).	

 4. Zasady	BHP	obowiązujące	w pracowni	gastronomicznej:	
–	 Pracować	uważnie,	zgodnie	z poleceniami	nauczyciela.
–	 Oszczędzać	wodę	–	nie	rozlewać	jej,	starannie	zakręcać	krany.
–	 Natychmiast	wycierać	rozlaną	wodę	lub	inny	płyn.
–	 Wrzucać	odpadki	do	pojemników.
–	 Obchodzić	się	ostrożnie	z ogniem,	zapałki	wrzucać	do	śmieci	po	dokładnym	zgaszeniu.
–	 Pracować	ostrożnie	z ostrymi	narzędziami.
–	 Nie	zastawiać	ciągów	komunikacyjnych.
–	 Włączać	dopływ	gazu	do	kuchenki	bezpośrednio	przed	jej	użyciem,	wielkość	płomienia	kuchenki	dostosowywać	
do	wielkości	garnka.

–	 Nie	zostawiać	bez	nadzoru	palących	się	palników.
–	 Nie	pochylać	się	nad	zapalonymi	palnikami.
–	 Chwytać	przez	łapki	gorące	pokrywy,	garnki,	formy.
– Pokrywy z garnków	zdejmować	tak,	aby	nie	poparzyć	się	parą.
–	 Patelnię	stawiać	na	kuchence	tak,	aby	nie	potrącić	uchwytu	i	nie	zrzucić	jej.
–	 Nie	dotykać	mokrymi	rękami	urządzeń	elektrycznych.
–		Włączać	do	sieci	sprzęt	elektryczny	po	całkowitym	jego	zmontowaniu.
–	 Nie	zbliżać	rąk	do	ruchomych	części	pracujących	urządzeń.
–	 Korzystać	z urządzeń	i	sprzętu	zmechanizowanego	zgodnie	z instrukcją.
–	 Dokonywać	demontażu	urządzeń	dopiero	po	wyłączeniu	ich	z sieci.
–	 Dbać	o porządek	i	czystość	na	stanowisku	pracy	i	w	pracowni.

 5.	Niezachowanie	środków	ostrożności	może	spowodować:	Zranienia	–	obieranie	warzyw,	owoców,	krojenie	warzyw,	
owoców,	mięs,	oczyszczanie	ryb,	mięs,	obsługa	urządzeń,	np.	krajalnicy,	maszynki	do	mięsa,	szatkownicy,	ostre	kra-
wędzie	pojemników	GN	lub	mebli.	Oparzenia	–	płyty	grzejne,	grill,	otwieranie	nagrzanych	pieców	i	piekarników,	
chwytanie	za	gorące	blachy,	naczynia,	pokrywy,	oblanie	się	wrzącymi	płynami,	np.	mlekiem,	wodą,	wywarem.

 6. Najczęściej	sprzęt	gaśniczy	w pracowni	znajduje	się	przy	wejściu	do	pracowni	lub	w pobliżu	urządzeń	grzewczych,	
np.	piece,	kuchnie	indukcyjne,	gazowe.

 7.	Zasady	oceny	smakowitości	potraw:
–	 próbkę	potrawy	do	degustacji	należy	pobierać	czystą	łyżką	lub	widelcem	i	nakładać	na	talerzyk,	z którego	będzie	
spożywana,

–	 próbki	nie	wolno	pobierać	łyżką,	której	już	wcześniej	używano	do	próbowania	potrawy,
–	 degustacji	nie	należy	dokonywać	bezpośrednio	nad	garnkiem	czy	patelnią,
–	 niespożytych	resztek	nie	wolno	wkładać	do	potrawy,
–	 potrawy	po	doprawianiu	próbować	po	dokładnym	wymieszaniu	przypraw,
–	 nie	próbować	potraw	kwaśnych	po	słodkich	i	odwrotnie,	ponieważ	zmienia	się	próg	wyczuwalności.
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 8.	Podczas	próbowania	potraw	należy	przestrzegać	wyznaczonych	zasad,	aby	zminimalizować	ryzyko	wtórnego	
zakażenia	żywności.	Ślina	jest	bowiem	nośnikiem	wielu	drobnoustrojów	–	zarówno	chorobotwórczych,	jak	i	po-
wodujących	psucie	się	potraw.

 9.	Funkcje	dekoracji	potraw:	poprawa	koloru,	tworzenie	struktury	i	smaku,	wzbudzanie	zainteresowania	i	tym	samym	
zachęcanie	do	kosztowania	potrawy.

2. Procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej
 1.	Celem	obróbki	wstępnej	jest	usunięcie	składników	niepożądanych	lub	szkodliwych	dla	zdrowia	(np.	części	nad-
psute,	zanieczyszczone	ziemią,	korzenie,	gniazda	nasienne,	pióra,	wnętrzności)	oraz	przygotowanie	surowca	do	
bezpośredniego	spożycia	lub	nadanie	mu	formy	półproduktu	do	dalszej	obróbki.

 2. Mycie	jest	niezbędnym	zabiegiem	ze	względów	higienicznych	(zapobiega	ono	wtórnemu	zabrudzeniu	oczysz-
czonych	warzyw).	Mycie	ułatwia	przebieg	dalszych	etapów	obróbki	wstępnej.	Zmniejsza	jednocześnie	straty	
wartości	odżywczych.	Mycie	pozwala	na:	usunięcie	zanieczyszczeń	mechanicznych,	takich	jak	piasek,	jaja	
pasożytów,	pozostałości	środków	ochrony	roślin;	zmniejszenie	ilości	odpadów	po	obróbce	ręcznej	i	mecha-
nicznej;	poprawę	higieny	pracy	w obieralni;	wykorzystanie	substancji	odpadowych	(np.	zapobiega	ono	wtór-
nemu	zabrudzeniu).

 3. Brunatnienie	enzymatyczne	to	powstawanie	ciemnobrunatnego	zabarwienia	na		powierzchni	warzyw	i	owoców	
(np.	selerów,	ziemniaków,	jabłek,	gruszek).	Jest	ono	spowodowane	występowaniem	w warzywach	i	owocach	
związków	flawonoidowych	i	garbników,	które	utleniają	się	pod	wpływem	tlenu	atmosferycznego.	Utlenianie	za-
chodzi	na	skutek	działania	enzymów	i	w	wyniku	reakcji	chemicznych.

 4. Obróbka	mechaniczna	ziemniaków	skraca	czas	obróbki	wstępnej,	zmniejsza	też	ilość	obierzyn	oraz	liczbę	pracow-
ników	potrzebnych	do	wykonywania	tej	czynności.

 5. Obróbka	cieplna	środków	żywnościowych	ma	na	celu:	zwiększenie	ich	trwałości;	zwiększenie	ich	strawności;	za-
chowanie	lub	podwyższenie	wartości	odżywczej	i	energetycznej;	ułatwienie	przygotowania	potraw;	uatrakcyjnienie	
wyglądu;	nadanie	odpowiedniej	smakowitości	(smaku	i	zapachu);	nadanie	odpowiedniej	konsystencji;	zwiększenie	
objętości	(dotyczy	np.	makaronu);	zmniejszenie	objętości	(dotyczy	np.	grzybów).

 6. Sposoby	przenoszenia	ciepła:
  Przez przewodzenie	–	przemieszczanie	energii	cieplnej	wewnątrz	ośrodka	lub	z jednego	ośrodka	do	drugiego	przy	
ich	bezpośrednim	kontakcie,	np.	ogrzewanie	naczynia	umieszczonego	na	płycie	grzejnej.	Przez	konwekcję – prze-
noszenie	energii	cieplnej	dzięki	mieszaniu	się	cieczy	lub	gazów,	np.	woda	nagrzana	od	dna	naczynia	staje	się	
lżejsza	i	podpływa	ku	górze,	a na	jej	miejsce	napływa	woda	zimna	–	cięższa.	Przez	promieniowanie	–	nagrzane	
ścianki	piekarnika	wysyłają	promieniowanie	cieplne	i	nagrzewają	zawarte	w nim	powietrze.	W technologii	gastro-
nomicznej	wykorzystuje	się	promieniowanie	podczerwone	(grill)	i	mikrofale.

 7. Procesy	kulinarne:	gotowanie	tradycyjne	100°C;	poszetowanie	75–95°C;	smażenie	130–220°C	–	kontaktowe	 
170–220°C,	zanurzeniowe	130–180°C,	bez	tłuszczu	260°C;	duszenie	ok	100°C;	pieczenie	170–250°C.

 8. Wartość	odżywcza	potraw	w zależności	od	obróbki	cieplnej:
  Gotowane – w trakcie	gotowania	tradycyjnego	następuje	częściowe	niszczenie	witamin,	w 	zależności	od		surowca	
zniszczeniu	może	ulec	nawet	75%	niektórych	witamin.	Proces	gotowanie	na	parze	minimalizuje	straty	składników	
odżywczych.	Duszone –	jeżeli	proces	duszenia	jest	prowadzony	zgodnie	z zasadami,	a ilość	tłuszczu	do	obsmaża-
nia	nie	jest	wprowadzona	w nadmiernej	ilości	to	potrawy	duszone	zachowują	właściwą	wartość	odżywczą.	Smażo-
ne – potrawy	smażone	odznaczają	się	dużą	kalorycznością,	zawartością	tłuszczu,	zawartością	związków	pochodzą-
cych	z rozkładu	tłuszczów.	Podczas	nieprzestrzegania	zasad	smażenia	z produktów	mogą	wyciekać	soki	komórko-
we a wraz z nimi	cenne	składniki	odżywcze,	panierki	 	mogą	chłonąć	tłuszcz.	Niekorzystne	składniki	można	
ograniczyć	stosując	smażenie	beztłuszczowe.	Pieczone	–	pieczenie	powoduje	nagrzewanie	się	półproduktów	jedynie	
na	ich	powierzchni	do	temperatury	panującej	w piekarniku.	Powstaje	dzięki	temu	zrumieniona	skórka,	która	nieste-
ty	obniża	wartość	odżywczą	białka.	Rumiana	skórka	powstaje	na	skutek	zachodzących	na	powierzchni	reakcji:	
Maillarda	i	karmelizacji.	

	 	 Reakcja	Maillarda	polega	na	łączeniu	się	niektórych	węglowodanów	z aminokwasami.	Tworzą	się	w ten	sposób	
trudno	przyswajalne	związki.	Karmelizacji	ulegają	z kolei	cukry	znajdujące	się	na	powierzchni	potrawy,	w tym	skro-
bia,	a tłuszcz	ulega	częściowemu	rozkładowi.	Potrawy	pieczone	w folii	i	pergaminie	nie	powstają	niekorzystne	
związki	a potrawy	są	delikatne	i	łatwostrawne	–	odpowiednie	w żywieniu	dietetycznym.
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 9. Cel	obróbki	cieplnej:	zwiększenie	trwałości;	zwiększenie	strawności;	zachowanie	lub	podwyższenie	wartości	od-
żywczej	i	energetycznej;	ułatwienie	przygotowania	potraw	–	uatrakcyjnienie	wyglądu;	nadanie	odpowiedniej	sma-
kowitości	(smaku	i	zapachu);	nadanie	odpowiedniego	kształtu	i	konsystencji;	zwiększenie	objętości	(dotyczy	np.	
makaronu);	zmniejszenie	objętości	(dotyczy	np.	grzybów).	W zależności	od	sposobów	obróbki	cieplnej	dodatkowo:	
gotowanie	–	zmiękczenie	surowca,	wyługowanie	składników;	smażenie	–	wytworzenie	chrupiącej	skórki,	nadanie	
cech	aromatyczno	smakowych;	duszenie	–	wytworzenia	substancji	smakowo-zapachowych	i	nadania	barwy;	pie-
czenie	–	ogrzewanie	półproduktu	gorącym	powietrzem,	często	z dodatkiem	pary	wodnej,	wytworzenie	rumianej	
skórki		i	odpowiednich	cech		aromatyczno-smakowych;	zapiekanie	–	nadanie	odpowiednich	cech	smakowo-zapa-
chowych	potrawom	uprzednio	już	ugotowanym.

10. Sous vide	to	metoda	służąca	do	przechowywania	gotowych	potraw	lub	gotowania.	Pozwala	na	zachowanie	pier-
wotnego	wyglądu	oraz	struktury	produktu	w procesie	gotowania.	Polega	na:	włożeniu	żywność	do	worka	i	usunię-
ciu	powietrza	za	pomocą	próżni;	umieszczeniu	zapakowanej	żywności	się	w cyrkulatorze	wypełnionym	wodą;	
ustawienie	odpowiedniej	temperatury	i	czasu	,	w zależności	od	surowca,	jaki	znajduje	się	w worku.

11. Kuchnia	molekularna	to	nowa	metoda	sporządzania,	serwowania	potraw.	Potrawy	sporządzane	są	z wykorzysta-
niem	technik:	gotowania,	pieczenia	(powolnego,	w niskiej	temperaturze),	smażenia	(w wodzie,	po	dodaniu	cukru	
owocowego	możliwe	jest	smażenie	w temperaturze	120°C),	sferyfikacji,	żelifikacji.

  W sporządzaniu	potraw	wykorzystuje	się:	ciekły	azot,	alginat	sodu,	chlorek	wapnia.
12.	Pakojet	to	technika	i	urządzenie,	które	ułatwia	przygotowanie	wielu	potraw	i	umożliwia	szybkie	przetworzenie	
produktów	przy	zachowaniu	ich	wysokiej	jakości.

3. Warzywa
 1. Etapy	obróbki	wstępnej	warzyw:	

Sortowanie –	polega	na	rozdzieleniu	warzyw	na	grupy	pod	względem	wielkości,	kształtu,	masy	i	cech	fizycznych.
Czyszczenie, mycie	–	przeprowadza	się	ze	względów	higienicznych	(zapobiega	ono	wtórnemu	zabrudzeniu	
oczyszczonych	warzyw).	Mycie	ułatwia	przebieg	dalszych	etapów	obróbki	wstępnej.	Zmniejsza	jednocześnie	stra-
ty	wartości	odżywczych.	Mycie	przeprowadza	się	ręcznie	pod	bieżącą	wodą,	na	sitach	lub	w wannach	z użyciem	
dużej	lub	małej	ilości	wody	w zależności	od	struktury	warzyw.
 Obieranie, doczyszczanie –	może	być	połączone	z usuwaniem	części	niejadalnych,	zdrewniałych	części	roślin,	
zwiędłych	liści,	naskórka.	Obieranie	warzyw	można	przeprowadzać	ręcznie	(nożem	jarzyniakiem,	obieraczką)	lub	
mechanicznie	(płuczko-obieraczką	–	głównie	w przypadku	warzyw	korzeniowych	i	ziemniaków).	Obieranie	me-
chaniczne	skraca	czas	obróbki	wstępnej,	zmniejsza	też	ilość	obierzyn	oraz	liczbę	potrzebnych	do	tej	czynności	
pracowników.	Obieranie	warzyw	często	kończy	się	doczyszczaniem,	np.	oczkowaniem	po	mechanicznym	obiera-
niu	ziemniaków.
Płukanie	–	usuniecie	pozostałości	zanieczyszczeń	po	obieraniu	i	doczyszczaniu
Formowanie	(rozdrabnianie)	–	zależy	od	przeznaczenia	i	struktury	warzyw.	Najczęściej	stosuje	się:	mielenie,	tar-
cie,	szatkowanie,	siekanie,	krajanie,	wydrążanie,	przecieranie,	miażdżenie,	wyciskanie,	homogenizację.	Rozdrab-
nianie	może	odbywać	się	ręcznie	(z użyciem	noży,	tarek,	szatkownic)	lub	mechanicznie	za	pomocą	urządzeń	
rozdrabniających	(np.	robota	wieloczynnościowego,	sokowirówki,	malaksera,	maszynki	do	mielenia	z przystaw-
kami	do	rozdrabniania).	
Warzywa	stosowane	w całości	to:	szparagi,	brukselka,	małe	kalafiory,	fasolka	szparagowa,	brokuły	małe,	kolby	
kukurydzy,	ziemniaki.	Warzywa	częściowo	rozdrabniane	to:	młode	kabaczki,	młode	bakłażany,	fasolka	szparagowa	
i	papryka.

 2. Formy	rozdrabniania	warzyw	ze	względu	na	zastosowanie	w produkcji	potraw:
–	 słomka	–	smażone,	zupy,	surówki,	marynaty,
–	 słupki	–	smażone,	zupy,	flaczki	jarskie,	duszone	potrawy,
–	 krążki	(plasterki),	półkrążki,	ćwierćkrążki	(wachlarzyki)	–	smażenie,	zapiekanie,	pieczenie,	zupy,	marynaty,	su-
rówki,	dekoracje,

–	 płatki	(blaszki,	płytki)	–	smażenie,	zapiekanie,	sałatki,	zupy,	jarzyny	na	ciepło,
–	 kostki	(sześciany)	–	zupy,	duszone,	dodatki	do	sałatki,	potrawy	gorące,	sałatki,
–	 cząstki	–	smażone,	gotowane,
–	 pierścienie,	półpierścienie	–	dodatek	do	befsztyku	wołowego,	surówki,	sałatki,	dekoracja,
–	 paski	–	surówki,	potrawy	smażone,	dekoracja,	zupy,
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–	 piórka,	płatki	–	potrawy	gorące,	dekoracje,
–	 wióry,	wiórki	–	smażone	,	dodatek	do	befsztyku	wołowego,	rostbefu,
–	kulki-	gotowanie	(woda,	para),	dodatki	do	galaret,	marynat,	dań	gorących	i	zimnych,	dekoracja,
–	 miazga-	smażone,	pieczenie,	dekoracja.

 3. Charakterystyka	składników	surówek:
Składnik główny.	Na	surówki	przeznacza	się	warzywa	jakościowo	najlepsze,	świeże,	zdrowe,	jędrne	i	soczyste,	bez	
uszkodzeń,	młode,	niezawierające	zdrewniałego	błonnika,	jak	również	kwaszone,	konserwowane,	blanszowane	lub	
mrożone.	Są	to:	marchew,	kapusta,	kalarepa,	sałaty,	seler,	por,	papryka,	cebula,	chrzan,	pomidor,	szpinak	(młode	
liście),	cykoria,	seler	naciowy,	rzepa,	rzodkiewka,	rzodkiew,	ogórki,	cukinia,	awokado,	zielony	cukrowy	groszek,	
karczochy,	koper	włoski.
Nie	nadają	się	warzywa	o dużej	zawartości	skrobi,	która	w stanie	surowym	jest	nieprzyswajalna	przez	organizm,	
a także	zawierające	znaczne	ilości	piekących	olejków	(jarmuż,	brukselka)	i	błonnika	(zdrewniała	brukiew,	fasolka	
szparagowa).
Warzywa i	owoce	należy	tak	dobierać,	aby	uzupełniały	się	wzajemnie	smakiem,	zapachem,	barwą,	konsystencją,	
a przynajmniej	jeden	produkt	był	bogaty	w witaminę	C.	Twarde	komponuje	się	z soczystymi,	bezbarwne	z tymi	
o żywych	kolorach.
Mrożone	składniki	surówek	należy	rozmrażać	w temperaturze	4–8°C,	bez	dostępu	światła.
Zaprawa	–	dodatek	tłuszczu	podnosi	wartość	energetyczną	i	odżywczą,	zwiększa	przyswajalność	karotenu	i	wita-
miny	A,	działa	ochronnie	na	witaminę	C,	izoluje	ją	od	dostępu	tlenu.	Surówka	staje	się	gładka	i	śliska,	co	ułatwia	
połykanie	(olej,	oliwa,	majonez,	śmietana,	jogurt).
Dodatki i	przyprawy	stosuje	się	w celu	uzyskania	lepszego	smaku	(sól,	cukier,	pieprz,	kwasek	cytrynowy,	zioła	świe-
że	i	suszone,	sok	z cytryny,	sok	z limonki,	sok	z kiszonej	kapusty,	ocet	winny	lub	balsamiczny,	musztarda,	oliwki,	
zielenina,	rodzynki).	Należy	unikać	dodatku	ostrych	przypraw,	aby	pozostał	smak	i	zapach	świeżych	warzyw.

 4.	Podczas	przygotowywania	surówki	aby	zachować	wartość	odżywczą	należy	przestrzegać	następujących	zasad:
–	 Sporządzać	surówki	w kuchni	zimnej.
–	 Unikać	przestojów.
–	 Dbać	o higienę	rąk	i	sprzętu.
–	 Większe	ilości	przygotowywać	partiami.
–	 Starannie	myć	surowce.
–	 Warzywa	oczyszczać	i	cienko	obierać	(tuż	pod	skórką	znajduje	się	najwięcej	witaminy	C).
–	 Używać	narzędzi	nierdzewnych	(żelazo	powoduje	utlenianie	witamin,	zwłaszcza	C).
–	 Szybko	opłukać,	nie	moczyć,	aby	nie	doprowadzić	do	straty	witamin	rozpuszczalnych	w wodzie.
–	 Warzywa	przechowywać	nierozdrobnione,	przykryte,	w temperaturze	0–4°C.
–	 Zaprawy,	sosy	i	dodatki	przygotowywać	przed	rozdrobnieniem.
–	 Dobierać	odpowiedni	sposób	rozdrabniania	(im	twardsze,	tym	bardziej	rozdrobnione).
–	 Rozdrabniać	tuż	przed	sporządzeniem	(szczególnie	warzywa	i	owoce	miękkie,	tj.	pomidory,	truskawki).
–	 Szybko	łączyć	półprodukty	z zaprawami,	które	chronią	witaminę	C.
–	 Doprawiać	tuż	przed	podaniem	(pod	wpływem	soli	i	cukru	wydziela	się	dużo	soku,	w wyniku	czego	warzywa	
i	owoce	tracą	jędrność,	zmniejszają	objętość,	stają	się	mniej	apetyczne	i	obniża	się	ich	wartość	odżywcza).

–	 Mieszać	składniki	dwoma	widelcami,	nie	ugniatać.
–	 Przechowywać	w temperaturze	0–4°C,	bez	dostępu	światła.

 5. Nie	nadają	się	warzywa	o dużej	zawartości	skrobi,	która	w stanie	surowym	jest	nieprzyswajalna	przez	organizm,	
a także	zawierające	znaczne	ilości	piekących	olejków	(jarmuż,	brukselka)	i	błonnika	(zdrewniała	brukiew,	fasolka	
szparagowa).

 6. Zasady	przygotowania	surówki	z marchewki:	przygotować	składnik	główny,	dokonać	obróbki	wstępnej	warzyw	
i	owoców:	umyć	marchew,	jabłko,	natkę	pietruszki;	obrać	marchew,	jabłko;	obrane	jabłko	skropić	sokiem	z cytryny;	
zetrzeć	na	tarce	na	wiórki	–	marchew	drobne	wiórki,	jabłko	grubsze	wiórki,	natkę	pietruszki	posiekać	pozostawia-
jąc	gałązkę	do	dekoracji;	wymieszać	wszystkie	składniki;	dodać	zaprawę	–	olej	i	jogurt;	doprawić	do	smaku	cukrem,	
solą	i	pieprzem;	udekorować	natką	pietruszki.	

 7. Warzywa	najczęściej	gotuje	się:
– w płynie	(	tradycyjne)	– w dużej	ilości	wody	lub	innych	płynach	w temperaturze	wrzenia	(100°C)	do	momentu	
uzyskania	odpowiedniej	miękkości.	Jeżeli	większość	składników	odżywczych	chce	się	zachować	wewnątrz	 
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potrawy,	gotowanie	zaczyna	się	od	temperatury	wrzenia.	Gdy	natomiast	wszystkie	cenne	składniki	mają	się	
znaleźć	w wywarze,	gotowanie	należy	zacząć	od	zimnej	wody.	Gotowanie	pod	przykryciem	skraca	czas	gotowa-
nia	i	oszczędza	energię,	jednak		warzywa	kapustne	powinny	być	gotowane	bez	przykrycia.

–	 na	parze	wodnej	gotowanie	umożliwia	zachowanie	składników	odżywczych,	delikatnych	i	łatwostrawnych
–	 przy	podwyższonym	ciśnieniu	w szybkowarze	umożliwia	przyspieszenie	procesu	mięknięcia	warzyw,	stosowane	
głównie	do	gotowania	suchej	fasoli,	grochu.	

 8. Obróbka	cieplna	warzyw	zabarwianych:	antocyjanami	(kapustę	czerwoną	gotować	zgodnie	z zasadami	gotowania	
warzyw	kapustnych,	proces	przeprowadzić	w jak	najkrótszym	czasie,	w celu	odzyskania	barwy	zakwasić	kwaskiem	
cytrynowym,	octem	lub	sokiem	z cytryny);	chlorofilem	(zalać	gorącą	wodą,	gotować	jak	najkrócej	i	nie	rozgoto-
wywać,	gotować	w dużej	ilości	osolonej	wody,	która	rozcieńcza	kwasy	organiczne	zawarte	w warzywach,	gotować	
z dodatkiem	mleka,	zwłaszcza	warzywa	zawierające	kwas	szczawiowy	–	wapń	zawarty	w mleku	neutralizuje	kwas,	
tworzy	się	szczawian	wapnia,	zobojętniający	pH	środowiska,	gotować	bez	przykrycia,	w dużych,	płaskich	naczy-
niach	–	duża	powierzchnia	parowania	umożliwia	odparowanie	lotnych	kwasów	organicznych,	gotować	pod	nor-
malnym	ciśnieniem,	gdyż	podwyższone	powoduje,	że	woda	osiąga	temperaturę	120°C).

 9. Zasady gotowania fasoli:
–	 Fasolę	moczyć	przed	gotowaniem	w przegotowanej	wodzie	o temperaturze	około	20°C	przez	6–12	godzin.
–	 Do	moczenia	użyć	trzy	razy	tyle	wody,	ile	wynosi	objętość	ziaren.
–	 Gotować	w tej	wodzie,	w której	się	moczyły.
–	 Ubytek	wody	podczas	gotowania	uzupełniać	przegotowaną	wodą.
–	 Solić	pod	koniec	gotowania	–	dodatek	soli	zwiększa	stężenie	roztworu	i	utrudnia	wchłanianie	wody.
–	 Nie	gotować	z kwaśnymi	dodatkami,	a dodawać	je	po	ugotowaniu	(środowisko	kwaśne	przedłuża	czas	gotowania).
–	 Zagotować	na	silnym	ogniu,	a następnie	gotować	na	małym	ogniu	pod	przykryciem.
–	 Do	gotowania	ziaren	białej	fasoli	wskazane	jest	dodanie	mleka,	które	poprawia	kolor	i	wzbogaca	fasolę	w białko.
Zasady gotowania zielonego groszku:
–	 Gotować	jak	najkrócej	(zalać	gorącą	wodą	i	nie	rozgotowywać).
–	 Gotować	w dużej	ilości	osolonej	wody,	która	rozcieńcza	kwasy	organiczne	zawarte	w warzywach.
–	 Gotować	bez	przykrycia,	w dużych,	płaskich	naczyniach	(duża	powierzchnia	parowania	umożliwia	odparowa-
nie	lotnych	kwasów	organicznych).

–	 Gotować	pod	normalnym	ciśnieniem,	gdyż	podwyższone	powoduje,	że	woda	osiąga	temperaturę	120°C.
10.	Negatywne	zmiany	zachodzące	w warzywach	podczas	gotowania:

Zmiany Przeciwdziałanie

Strata witamin, zwłaszcza witaminy C, tiaminy, kwasu pantotenowego 
i foliowego, składników mineralnych, cukrów prostych – na skutek 
działania wysokiej temperatury i rozpuszczania w wodzie.

Rozpoczęcie gotowania od wrzącej wody, powoduje to ograniczenie 
czasu gotowania i działania temperatury na witaminę C, gotowanie 
warzyw w skórce

Zmiana barwy warzyw, zwłaszcza zabarwionych chlorofilem, 
betalainami i antocyjanami.

Przestrzeganie zasad gotowania warzyw zabarwianych:
•	 chlorofilem – gotowanie w dużej ilości płynu, z dodatkiem mleka, 

w naczyniach o dużej powierzchni
•	 betalainami – ograniczenie czasu gotowania, zakwaszenie środowiska
•	 antocyjanami – zakwaszenie środowiska po procesie obróbki cieplnej

11. Potrawy z warzyw: smażone – warzywa w cieście,	kotlety,	placki,	sauté;	duszone	–	leczo,	flaczki	jarskie,	warzywa	
nadziewane.

4. Ziemniaki
 1. Zasady	obróbki	cieplej	ziemniaków:
–	 najlepiej	gotować	w skórce	(wyjątek	stanowi	wiosna,	ziemniaki	zawierają	wtedy	większą	ilość	solaniny),
–	 wrzucać	do	wrzącej,	osolonej	wody	(w celu	skrócenia	czasu	gotowania	i	wyrównania	stężeń),
–	 do	zagotowania	gotować	na	dużym	ogniu,	później	przy	umiarkowanym	wrzeniu,	pod	przykryciem,
–	 nie	gotować	w kwaśnym	roztworze	(wydłuża	czas	gotowania),
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–	 ugotowane	odcedzić	i	odparować,
–	 nie	przechowywać	zbyt	długo	w bemarach,	gotować	partiami	w celu	zmniejszenia	strat,	szczególnie	witaminy	C.

 2. Solanina	jest	rozpuszczalna	w wodzie,	więc	podczas	gotowania	zostaje	wyługowana	z ziemniaka	i	przechodzi	do	
roztworu.	Solaninę	częściowo	usuwa	się	również	podczas	obierania.

 3. Ziemniaki	przeznaczone	jako	dodatki	do	dań	zasadniczych	można	rozdrobnić(uformować):
–	 gotowane	–	całe,	kostka,	beczułki,	batony,	puree,
–	 smażone	–	talarki,	kulki,	kostka,	batony,	puree-duphine,
–	 pieczone	–	cząstki,	beczułki,	kulki,	chipsy,	batony.

5. Grzyby
1. Różnice	w obróbce	wstępnej	grzybów	świeżych,	suszonych,	solonych	stosowanych	w produkcji	potraw.

Świeże Suszone Solone 

przebieranie tak tak nie

oczyszczanie tak 
(z maślaków zdjąć skórę z kapelusza)

nie nie

płukanie tak tak tak

moczenie Tylko kurki i gąski jeżeli są mocno zanieczyszczone Tak, w zimnej wodzie co najmniej 1 godzinę opcjonalnie

rozdrabnianie tak opcjonalnie

 2. Możliwość	wykorzystania	grzybów	świeżych	i	utrwalonych	do	sporządzania	potraw	przedstawia	poniższa	tabela.

Rodzaj potrawy
z grzybów

Forma grzybów

świeże mrożone suszone sterylizowane solone kwaszone marynowane

grzyby smażone + 0 0 – + – –

grzyby duszone + + 0 + + – –

grzyby zapiekane + + 0 + – – –

zupy + + + + + – -

sosy + + + + 0 – –

farsze + + + + 0 0 –

surówki i sałatki + 0 – 0 0 + +

Oznaczenia: (+) – szerokie zastosowanie, 0 – niewielkie zastosowanie, (–) – brak zastosowania

 3. Charakterystyka	przetworów	z grzybów

Przetwory Sposób utrwalania Zastosowanie

kwaszone fermentacja mlekowa dodatek do potraw z mięs

w solance wodny roztwór soli w produkcji przemysłowej po odsoleniu (marynowane, 
sterylizowane), w gastronomii do sporządzania potraw duszonych

mrożone (całe, 
kapelusze, plastry)

zamrożone w temperaturze około –28°C 
i przechowywane w temperaturze –18°C

półprodukt wykorzystywany do potraw lub przetworów
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Przetwory Sposób utrwalania Zastosowanie

sterylizowane zalewane roztworem soli, ogrzewane 
w temperaturze wyższej niż 100°C, hermetycznie 
zamknięte

dodatek do potraw duszonych, smażonych i garnirowania

marynowane 
(kapelusze)

w zalewie kwaśnej lub słodko-kwaśnej, 
z przyprawami, pasteryzowane

dodatek do sałatek i sosów

marynowane 
z warzywami

w zalewie zakwaszonej octem, utrwalone 
termicznie, zamknięte hermetycznie

dodatek do dań mięsnych

duszone duszone, utrwalone termicznie, zamknięte 
hermetycznie

dodatek do różnych potraw

duszone (całe, krojone) usunięcie wody przez odparowanie dodatek do różnych potraw: sosów, zup, farszy, bigosu

grys i proszek grzybowy 
(mączka)

susz odpowiednio rozdrobniony w produkcji przemysłowej – dodatek smakowy do sosów, zup

ekstrakt grzybowy z soku świeżych grzybów lub wodnego wyciągu 
grzybów suszonych, z dodatkiem soli, zgęszczony 
do 7%, utrwalony termicznie, zamknięty 
hermetycznie

dodatek smakowy do produkcji zup i sosów

koncentrat grzybowy podobny do ekstraktu, o zagęszczeniu do 24% do produkcji koncentratów spożywczych, substancja przyprawowa

6. Owoce
 1. Obróbka	wstępna	brudna	obejmuje:	Sortowanie	–	segregacja	owoców	według	przeznaczenia,	np.	na	kompoty	
i	surówki,	do	bezpośredniego	spożycia,	jako	element	dekoracyjny.	Należy	zwracać	uwagę	na	jakość	owoców	(sto-
pień	dojrzałości,	zdrowotność,	brak	uszkodzeń,	wielkość	i	barwę).	Mycie	lub	płukanie	–	usuwanie	zanieczyszczeń	
oraz	pozostałości	środków	konserwujących	i	środków	ochrony	roślin.	Mycie	przeprowadza	się	na	cedzakach	lub	
sitach	pod	bieżącą	wodą	albo	w basenach	(twarde	owoce	ziarnkowe).	Oczyszczanie	–	np.	na	usunięcie	szypułki,	
dna	kwantowego,	pestek,	listków	czy	skórki,	w zależności	od	przeznaczenia	owoców.	Czynność	ta	powinna	być	
wykonana	wyłącznie	przy	użyciu	narzędzi	nierdzewnych.	

	 	 Obróbka	wstępna	czysta	to	rozdrabnianie	owoców	twardych	i	miękkich	w zależności	od	gatunku	i	przeznaczenia:	
owoce cytrusowe	dzieli	się	na	cząstki,	owoce twarde	kroi	się	w ósemki,	ćwiartki,	półplasterki,	paski,	kostkę,	formu-
je	się	kulki,	wiórki,	sporządza	przeciery,	owoce	miękkie	(maliny,	truskawki,	porzeczki)	wykorzystywane	są	w całości	
(desery,	sałatki	owocowe)	lub	zmiksowane	(składnik	sosów,	koktajli,	napojów).

 2. W celu	zabezpieczenia	owoców	przed	niepożądanymi	zmianami	i	stratami	poddaje	się	je	utrwalaniu	lub	konser-
wowaniu	przez	zastosowanie	następujących	procesów:
–	 Zamrażanie	–	przetrzymywanie	owoców	w temperaturze	około	–20°C	przez	około	4	godzin,	a następnie	prze-
chowywanie	w temperaturze	–18°C.

–	 Suszenie	–	usunięcie	z owoców	wody	do	zawartości	10–20%.
–	 Utrwalanie	cukrem	–	wysokie	stężenie	cukru	(ponad	60%)	w owocach	(dżemy,	marmolady,	syropy).
–	 Utrwalanie	przez	konserwowanie	–	dodanie	do	owoców	(przeciery,	musy,	pulpy)	lub	do	owoców	w wodzie	
(truskawki,	maliny)	kwasu	siarkowego(IV)	w ilości	0,05–0,2%.	Hamuje	on	rozwój	drobnoustrojów	(owoce	stają	
się	bezbarwne).	W czasie	gotowania	ulatnia	się	SO2,	a owoce	powracają	do	swojej	barwy	pierwotnej.

–	 Utrwalanie	termiczne	–	owoce	w syropach	lub	w postaci	kompotów,	pasteryzowane	lub	sterylizowane,	zamknię-
te	hermetycznie	(słoje,	puszki).

 3. Na	galaretki	najlepsze	są	owoce	ziarnkowe,	tj.	jabłka,	porzeczki,	agrest,	pigwa,	ponieważ	zawierają	dużą	ilość	
pektyn	ułatwiających	gęstnienie.
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7. Mleko i przetwory mleczne
 1. Narzędzia	do	krojenia	serów:	tasak,	noże:	z dwoma	uchwytami,	różnej	wielkości,	do	miękkich	serów	z wąskim	
ostrzem,	strunowy	z dwoma	uchwytami,	krajacz	strunowy,	nóż	do	parmezanu,	strug	do	sera.

 2. Potrawy z mleka	słodkiego:	zupy	mleczne	(kluski	lane	na	mleku,	ryż	na	mleku,	płatki	owsiane	na	mleku),	napoje	
mleczne	(kakao,	czekolada,	kawa	zbożowa),	desery	(mleczko	,	kisiel	mleczny,	koktajle).

 3. Mleka	UHT	nie	trzeba	gotować,	wystarczy	je	jedynie	podgrzać,	ponieważ	mleko	było	ogrzewane	w temperaturze	
135–150°C	przez	około	1–16	s	i	w	trakcie	tego	procesu	zostały	zniszczone	wszystkie	drobnoustroje.

8. Jaja
 1. W czasie	gotowania	jaj	następuje	stopniowe	ogrzewanie	ich	treści.	Zaczyna	się	ono	od	skorupki	oraz	części	białkowej	
bezpośrednio	do	niej	przylegającej	i	postępuje	ku	środkowi	jaja.	Gotowanie	jaj	włożonych	do	zimnej	wody	powodu-
je	wydłużenie	czasu	działania	temperatury,	a przez	to	powolne,	stopniowe	ogrzewanie	i	denaturację	treści	jaja	(jaja	
gotowane	na	twardo).	Gotowanie	jaj	włożonych	do	wrzątku	skraca	czas	działania	wysokiej	temperatury,	a jednocze-
śnie	powoduje	szybką	denaturację	treści	znajdującej	się	najbliżej	skorupki	i	utrudnia	przenikanie	ciepła	w głąb	jaja.

 2. Przed	użyciem	jaj	do	produkcji	potraw	należy	ocenić	ich	świeżość,	gdy	są	w skorupkach	lub	po	wybiciu.	
–	 Jaja	w skorupkach:	Prześwietlanie w owoskopie	–	pozwala	wykryć	jaja	stare,	gotowane,	z zarodkiem,	zamarz-
nięte.	Jajo	świeże	jest	jasne,	ma	gęste	i	przejrzyste	białko	oraz	żółtko	okrągłe	i	mało	ruchliwe,	w centralnym	
położeniu.	Komora	powietrzna	jaja	świeżego	jest	mała	i	ciemna.	Jajo	nieświeże	jest	mętne	i	ciemne,	ma	białko	
rzadkie	oraz	powiększone	i	ruchliwe	żółtko.	Komora	powietrzna	jaja	nieświeżego	jest	powiększona,	jasna.	Pró-
ba wodna	–	polega	na	zanurzeniu	jaja	w szklanym	naczyniu	z zimną	wodą	i	obserwacji	stopnia	jego	zanurzenia.	
Świeżość	jaja	określa	jego	położenie	w naczyniu,	które	koreluje	z wielkością	komory	powietrznej	–	im	jajo	star-
sze,	tym	większa	komora	powietrzna	i	tym	wyżej	unosi	się	w wodzie.	Jajo	świeże	leży	poziomo	na	dnie,	jajo	
2–3-tygodniowe	pływa	pionowo	w środku,	stare	natomiast	unosi	się	przy	powierzchni.

–	 Jaja	po	wybiciu:

Składniki jaja
Cechy jaja po wybiciu

Świeże Nieświeże

żółtko małe, wypukłe powiększone, spłaszczone, zmieniona barwa

białko bezbarwne, gęste, przejrzyste, widoczne chalazy zamglone, mętne, rozrzedzone, zanik chalaz

 3. Jajo	ma	naturalny	mechanizm	obronny	przed	zanieczyszczeniami	mikrobiologicznymi.	Tworzą	go:	otoczka	mucy-
nowa	skorupy,	błony	podskorupowe,	białko	z lizozymem	oraz	wysokiej	wartości	pH	białka	(pH	żółtka:	6,	białka:	7,2).

 5. Na	wartość	odżywczą	jaj	wpływa	zawartość	białka,	tłuszczu,	witamin	i	składników	mineralnych	oraz	kaloryczność	
(100	g	jaj,	tj.	2	szt.,	dostarcza	139	kcal).	Białko	jaj	zawiera	wzorcowy	zestaw	aminokwasów,	a także	awidynę	–	
substancję	antyodżywczą,	dlatego	nie	należy	spożywać	białka	surowego.	Żółtko	ma	dużą	wartość	kaloryczną.

 6. Aby	zapobiec	zakażeniu	salmonellą,	należy	jaja	podawać	dezynfekcji,	przechowywać	je	w warunkach	chłodni-
czych,	w miejscach	wyznaczonych	do	tego	celu,	nie	przechowywać	jaj	wybitych,	myć	ręce	każdorazowo	po	kon-
takcie	ze	świeżymi	jajami.

 7. Numer	wybity	na	jaju	dostarcza	informacji	na	temat	systemu	hodowli	kur,	kraju,	w którym	jest	zarejestrowana	
hodowla	oraz	jej	numeru	identyfikacyjnego.

 8. Różnica	między	omletem	naturalnym	a biszkoptowym	polega	na	przygotowaniu.	Jaja	do	omletu	naturalnego	
wystarczy	rozkłócić	i	dodać	składniki,	do	omletu	biszkoptowego	białko	należy	ubić	na	sztywną	pianę	do	której	
dodać	rozkłócone	żółtka	i	pozostałe	składniki.

 9. Zmiany	zachodzące	w jaju	podczas	obróbki	cieplnej:	koagulacja	i	denaturacja,	zaczynające	się	dla	białka	w tem-
peraturze	50–55°C,	a dla	żółtka	w temperaturze	65–70°C.	Zakwaszenie	białka	powoduje	obniżenie	jego	tempera-
tury	koagulacji,	a rozcieńczenie	białka	–	podwyższenie	temperatury	koagulacji	i	uzyskanie	żelu	mniej	ścisłego.	
Zmiany	konsystencji	i	barwy	białka	oraz	żółtka:	odparowywanie	wody	–	im	wyższa	temperatura	ogrzewania,	tym	
białko	twardsze	i	bardziej	suche.	Powstawanie	związków	Maillarda	–	obniża	strawność	i	przyswajalność	białek,	
ale	nadaje	korzystne	cechy	organoleptyczne.	Długotrwałe	ogrzewanie	powoduje	nadmierne	twardnienie	białka,	
rozkład	aminokwasów	zawierających	siarkę	oraz	obniżenie	strawności	i	przyswajalności.
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10. Różnice	w przygotowaniu	jaja

Jaja mollet Jaja poszetowe

Skorupka tak nie

Czas gotowania 4–5 min 3 min

Konsystencja żółtka półpłynne płynne

11. Właściwości	jaja	wykorzystywane	w gastronomii:	Spulchniające:	Jaja	jako	czynnik	spulchniający	są	używane	
w postaci	piany	ubitej	z białek	lub	z całych	jaj	albo	utartych	żółtek.	Piana	z białka	jaja	to	zamknięte	w otoczce 
białkowej	pewne	ilości	powietrza,	wytworzone	pęcherzyki	zawiesiny	gazu	w cieczy.	Gaz	(powietrze)	znajduje	się	
w stanie	dużego	rozproszenia.	Ubita	piana	nadaje	porowatą	strukturę	surowej	potrawie.	Podczas	obróbki	cieplnej	
powietrze	zawarte	w pianie	ulega	rozszerzeniu	i	powoduje	zwiększenie	jej	objętości.	Jednocześnie	denaturujące	
białko	utrwala	strukturę	potrawy	i	utrzymuje	w określonym	położeniu	pozostałe	składniki.	Wiążące:	Właściwości	
wiążące	białek	polegają	na	ich	zdolności	do	sklejania	cząsteczek	potraw	i	ścinania	się	pod	wpływem	ogrzewania.	
Zagęszczające:	Białka	zawarte	w żółtku	jaja	mogą	być	wykorzystywane	do	zagęszczania	potraw	dzięki	ich	zdol-
ności	do	koagulacji,	czyli	przechodzenia	zolu	w żel.	Niektóre	białka	zawarte	w jaju	pęcznieją	i	chłoną	wodę.	Opty-
malna	temperatura	pęcznienia	dla	białek	jaja	to	65–70°C.	Samo	chłonięcie	wody	zaś	zaczyna	się	już	w tempera-
turze	50°C.	Napęczniałe	białko	pod	wpływem	powolnego	ogrzewania	ścina	się	i	zamyka	wchłoniętą	ciecz.	Powo-
duje	to	zagęszczenie	potraw.	Przekroczenie	temperatury	70°C	prowadzi	do	wytrącania	z roztworu	kłaczków	
skoagulowanych	białek	i	utraty	ich	właściwości	zagęszczających.	Do	zagęszczania	najczęściej	wykorzystywane	są	
całe	jaja	lub	same	żółtka.	Emulgujące:	Właściwości	emulgujące	w jaju	ma	żółtko.	Dzięki	tej	zdolności	jest	możli-
we	przygotowanie	sosów	zimnych	z dodatkiem	emulsji	olejowych.	Emulgujące	właściwości	żółtka	wynikają	z obec-
ności:	lecytyny,	lipoprotein,	białek,	tłuszczów	oraz	cholesterolu

	 	 Przykładem	emulsji	jest	majonez,	powstający	w wyniku	intensywnego	mieszania	żółtka	z olejem.	Podczas	tego	
procesu	białko	żółtka	w postaci	błony	otacza	kuleczki	tłuszczowe	żółtka	i	oleju	oraz	zabezpiecza	je	przed	łącze-
niem	w większe	skupiska.	Przy	mieszaniu	wtłacza	się	powietrze,	które	zwiększa	trwałość	wytworzonej	emulsji.	
Masa	staje	się	coraz	bardziej	puszysta	i	bielsza.

12. Sposobem	utrwalającym	pianę	z białek	jest	wprowadzenie	dodatków	stabilizujących	pianę:	Kwasek cytrynowy – 
powoduje	częściową	denaturację	białka	–	usztywnienie	piany.	Cukier puder	–	powoduje	częściowe	odwodnienie	
białkowej	powłoki	pęcherzyków	poprzez	związanie	wody	–	wzmocnienie	powłoki	pęcherzyków.	Wrzący syrop 
cukrowy	(108–115°C)	–	powoduje	denaturację	błonek	białkowych	otaczających	powietrze	z jednoczesnym	ich	
obkurczeniem	i	zgrubieniem	–	usztywnienie	i	zagęszczenie	piany

9. Produkty zbożowe
 1. Makarony	należy	gotować	w dużej	ilości	wrzącej,	osolonej	(20	g/l)	wody	w ilości	6	l	na	1	kg	suchego	makaronu.	
Po	włożeniu	makaronu	miesza	się	go	ostrożnie,	aby	zapobiec	przywieraniu	do	dna	i	boków	naczynia.	Makaron	po	
wypłynięciu	pozostawia	się	w stanie	łagodnego	wrzenia.	Czas	gotowania	zależy	od	kształtu,	gatunku,	dalszego	
przeznaczenia	oraz	ilości	gotowanego	makaronu.

	 	 Gdy	makaron	jest	miękki,	odcedza	się	go	i	hartuje	poprzez	przelanie	zimną	wodą.	Woda	spłukuje	z powierzchni	ciasta	
rozklejoną	skrobię,	powodującą	zlepianie	się	makaronu.	Wpływa	też	na	strukturę	–	zapobiega	rozpadaniu	się	ciasta.	

 2. Zastosowanie	makaronów:	zupy –	zabielane,	czyste.	Dania główne – z sosami,	do	zapiekanek,	dodatek	do	mięs	
duszonych,	nadziewane.	Przekąski	–	dodatek	do	sałatek,	nadziewane.	Desery – z sosami	słodkimi,	zupy	owocowe.

 3. Różnica	w produkcji	chleba	żytniego	i	pszennego	to:

Chleb żytni Chleb pszenny

Surowiec mąka żytnia mąka pszenna

Fermentacja kwasowa przy użyciu drożdży
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 4. Pieczywo	mieszane	to	wszystkie	rodzaje	pieczywa,	w których	udział	mąki	żytniej	(10–90%)	zmniejsza	się	na	ko-
rzyść	mąki	pszennej;	produkowane	jest	na	zakwasie	lub	zakwasie	z dodatkiem	drożdży.	Najpopularniejsze	gatun-
ki	pieczywa	dostępne	w Polsce:	Pieczywo pszenne:	bagietka,	bułka	maślana,	bułka	paryska,	bułka	wrocławska,	
chleb	graham,	chleb	pszenny,	chleb	razowy,	chleb	razowy	ze	słonecznikiem,	chleb	tostowy,	chleb	sitkowy,	ciabatta,	
grahamka,	kajzerka,	rogal.	Chleby żytnie:	jasny,	jasny	mleczny,	na	miodzie,	pełnoziarnisty,	pytlowy,	razowy,	sitko-
wy,	staropolski,	wileński,	pumpernikiel.	Chleby mieszane:	baltonowski,	jasny,	mazowiecki,	mleczny,	pytlowy,	ra-
zowy,	sitkowy,	staropolski,	wiejski,	zakopiański.

 5. Ocena	jakości	pieczywa	polega	na	przeprowadzeniu:	badań sensorycznych	(wygląd	zewnętrzny,	kształt;	skórka	
–	powierzchnia,	barwa,	grubość;	miękisz	–	porowatość,	elastyczność,	zabarwienie,	wilgotność;	smak	i	zapach);	
badań fizykochemicznych	(masa	jednostkowa,	objętość,	wilgotność,	kwasowość,	zawartość	soli);	ocena punkto-
wa	na	podstawie	wcześniej	przeprowadzonej	oceny	sensorycznej	i	badań	fizykochemicznych;	można	ją	również	
stosować	tylko	przy	badaniu	sensorycznym.	W trakcie	oceny	sensorycznej	szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na	
cechy,	których	występowanie	może	być	przyczyną	zdyskwalifikowania	i	odrzucenia	pieczywa	jako	nienadającego	
się	do	obrotu	i	spożycia.

 6. Sposoby	zagęszczania	potraw	z wykorzystaniem	mąki.	Zawiesina	–	ziarna	skrobi	chłoną	stopniowo	wodę,	pękają,	
a ich	zawartość	wylewa	się	i	zagęszcza	równomiernie	otaczający	płyn.	Mieszanie	podczas	jej	wprowadzania	do	
potrawy	zapobiega	tworzeniu	większych	skupisk	rozklejonej	skrobi.

  Podprawa zacierana	–	skrobia	jest	rozproszona	w tłuszczu.	Po	dodaniu	do	potrawy	tłuszcz	topnieje	i	uwalnia	
cząsteczki	mąki,	co	umożliwia	stopniowe	pęcznienie	i	rozklejanie	skrobi.	Oprószanie	–	skrobia	w zetknięciu	z wil-
gotną	powierzchnią	pęcznieje,	a po	zagotowaniu	ulega	rozklejeniu	i	zagęszcza	potrawę.	Cukier	lub	tłuszcz	doda-
wany	do	potrawy	powoduje	oddzielenie	od	siebie	cząsteczek	mąki.	Zasmażka	–	wysoka	temperatura	tłuszczu	
powoduje,	że	skrobia	szybko	ulega	rozkładowi	do	dekstryn.	Im	wyższa	temperatura,	tym	więcej	skrobi	ulega	
dekstrynizacji.	Skutkiem	jest	zmiana	zabarwienia	i	smaku,	zwiększenie	ilości	związków	rozpuszczalnych,	a więc	
zmniejszenie	zdolności	zagęszczania.	I°	–	proces	dekstrynizacji	zapoczątkowany,	największa	zdolność	zagęszcza-
nia.	Barwa	niezmieniona,	zasmażka	pozbawiona	zapachu	surowej	mąki.	II°	–	zwiększona	zawartość	skrobi	zdeks-
trynizowanej,	mniejsze	zdolności	zagęszczające.	Barwa	jasnozłota.	III°	–	skrobia	całkowicie	zdekstrynizowana,	
słabe	zdolności	zagęszczające.	Barwa	ciemnozłota.

 7.	Ciasta	wyrabiane	na	stolnicy:	kluskowe	(kluski,	makaron,	łazanki),	pierogowe	(pierogi,	uszka,	kołduny),	zacierko-
we	(zacierka	skubana,	zacierka	tarta,	zacierka	siekana)

 8.	Etapy	sporządzania	cista	ziemniaczanego:	gotowanie	ziemniaków,	mielenie,	studzenie,	zarabianie,	wyrabianie	
ciasta,	formowanie,	obróbka	cieplna,	artowanie.	

 9.	Różnice	w gotowaniu	kasz:

Rozklejone Na sypko

Cechy skrobi pęcznieje bez ograniczeń, pękają otoczki i kleik skrobiowy 
wylewa się, co powoduje zagęszczanie płynu.

ulega całkowitemu skleikowaniu wewnątrz ziarna. 

Cechy ziarna kaszy traci kształt, jest rozgotowane otoczka ziarna pozostaje nienaruszona, ziarno zachowuje 
swój kształt.

Ilość wody 2,2–2,7 l na 1 kg kaszy 1,5–2,4 l na 1 kg kaszy

gotowanie od zimnej wody od wrzątku 

Dodatki – tłuszcz

Czas wolne 0,5–1 godziny do wchłonięcia wody

10.	Obróbka	cieplna	kasz	powoduje	wzrost	masy	i	objętości.	Na	skutek	pęcznienia	i	rozklejania	skrobi	oraz	pęcznienia	
białek.	Zdolność	pęcznienia	zależy	od	ilości	wody	użytej	do	gotowania,	rodzaju	skrobi	i	szybkości	ogrzewania.	
Proces	ten	zachodzi	podczas	ogrzewania	kaszy	w środowisku	wody.

11. Potrawy z kasz	gotowanych	różnymi	sposobami:	na sypko	–	dodatki	do	zup	mlecznych,	mięs,	sosów,	zapiekanki,	
desery,	ristto	(z pęczaku),	na półsypko	–	kotlety	(z kaszy	gryczanej),	krokiety,	zapiekanki,	dodatki	do	mięs	duszo-
nych,	desery,	na gęsto i	półgęsto	–	dodatki	do	zup	(kostka	z kaszy	manny	lub	kaszy	krakowskiej),	desery,	musy	
(z kaszy	manny),	sałatki	(z kaszy	kuskus),	pulpety,	rozklejona	–	zupy	(	kleiki	,	krupniki).	



E-poradnik – branża gastronomiczna Klucz odpowiedzi...

AUTOR: Anna Kmiołek-Gizara

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201512

10. Pieczywo cukiernicze nietrwałe
10.3.1.
 1.	Różnica	między	ciastem	kruchym	i	półkruchym:

Kruche półkruche

jaja żółtka całe

śmietana nie tak

tłuszcz 500 g na 1 kg mąki 120–300 g na 1 kg mąki

Proszek do pieczenia nie tak

 2.	Technika	sporządzania	ciast	kruchych:	siekanie	tłuszczu	z mąką,	ucieranie	jaj	z cukrem,	łączenie,	zarabianie	no-
żem,	zagniatanie,	chłodzenie,	formowanie,	pieczenie.

 3.	Podstawowe	składniki	ciasta	kruchego	to	mąka,	tłuszcz	i	cukier.	Łączy	się	je	w proporcjach	3	:	2	:	1,	co	oznacza,	
że	na	900	g	mąki	potrzeba	600	g	tłuszczu	(łącznie	z żółtkami)	oraz	300	g	cukru	(pudru).

 4.	Ciasto	chłodzi	się	przez	około	30	min	w celu	zestalenia	tłuszczu	rozrzedzonego	podczas	sporządzania.
 5.		Wady	ciast	kruchych:

Wady Przyczyna

zaciągnięcie ciasta (zakalec), wyroby twarde, 
zdeformowane

•	 zbyt duża ilość mąki i płynu w stosunku do tłuszczu
•	 tłuszcz dodany na końcu
•	 zbyt długie wyrabianie

ciasto mało plastyczne, rwące się podczas wałkowania, 
wyciekający tłuszcz podczas pieczenia

•	 zastosowanie rozpuszczonego tłuszczu lub zbyt długie wyrabianie (ogrzanie ciasta)
•	 zbyt niska temperatura wypieku

twarde, szkliste •	 dodatek białka jaj lub zbyt dużej ilości cukru w stosunku do tłuszczu

ciemny kolor, gorzki smak •	 nierównomierne rozwałkowanie ciasta
•	 zbyt wysoka temperatura wypieku

10.3.2.
 1.	Cechą	ciasta	francuskiego	jest	jego	listkowanie.	Uzyskuje	się	je	poprzez	kilkakrotne	wałkowanie	(tzw.	laminowanie)	
i	składanie	ciasta	z odpowiednio	przygotowanym	tłuszczem.

 2.	Na	jakość	ciasta	francuskiego	wpływa:	zawartość	glutenu	w mące	–	najlepiej	ponad	30%,	temperatura	surowców	
–	schłodzone,	warunki	chłodnicze	podczas	przygotowania	ciasta,	wielokrotność	wałkowania	i	składania.

 3.	Produkcja	ciasta	francuskiego	wymaga	przygotowania	dwóch	rodzajów	ciast:	podstawowego	(tzw.	gruntu)	–	
mąka,	woda,	sól,	ocet	lub	kwas	cytrynowy,	jaja;	maślanego –	tłuszcz,	mąka.

	 	 Sporządzanie	ciasta	francuskiego	przebiega	w trzech	etapach:	I –	przygotowanie	ciasta	podstawowego,	tzw.	grun-
tu,	II	–	przygotowanie	ciasta	maślanego,	III	–	łączenie	ciasta	podstawowego	z maślanym	metodą	francuską	lub	
metodą	angielską.	W metodzie	francuskiej	ciasto	maślane	układa	się	centralnie	na	rozwałkowany	grunt	i	składa	
w kopertę.	W metodzie	angielskiej	ciasto	podstawowe	i	maślane	wałkuje	się	na	prostokąt,	ciasto	maślane	układa	
na	2/3	powierzchni	ciasta	podstawowego	i	składa	jak	list	lub	zamkniętą	książkę

 4.	Wykańczanie	ciast	francuskich:	Przed	pieczeniem	–	smarowanie	jajem,	posypanie	cukrem,	solą,	przyprawami	np.	
ziołami,	papryką.	Po	upieczeniu	–	posypywanie	cukrem	pudrem.

 5.	Wykonanie	ciast	półfrancuskich	jest	łatwiejsze	niż	ciasta	francuskiego,	nie	wymaga	skomplikowanego	składania	
i	wielokrotnego	wałkowania.	Należy	je	poddać	leżakowaniu	w temperaturze	8–10°C	(przez	około	12	godz.),	aby	
mogły	w nich	zajść	procesy	fermentacyjne	(pod	wpływem	drobnoustrojów	wprowadzonych	do	ciasta	ze	śmietaną	
lub	serem).	Gazy	wytworzone	w czasie	fermentacji	powodują	wyrastanie	i	rozwarstwienie	ciasta	podczas	piecze-
nia.	Z ciasta	półfrancuskiego	można	formować	wyroby	okrągłe,	ponieważ	pozostające	skrawki	ciasta	da	się	po-
nownie	zagnieść	bez	burzenia	jego	struktury.
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 6.	Różnica	ciasta	francuskiego	i	półfrancuskiego	śmietankowego	polega	na:

Francuskie Półfrancuskie śmietankowe

Składniki grunt + ciasto maślane ciasto kruche

Środek spulchniający para wodna śmietana

Struktura listkowanie powstające na skutek wielokrotnego 
wałkowania i składania

listkowanie na skutek fermentacji

 7.	Ciasto	półfrancuskie	drożdżowe	smaruje	się	masłem	lub	margaryną,	a następnie	wałkuje,	technika	ta	umożliwia	
listkowanie	ciasta	podczas	pieczenia.

 8.	Wyroby	z ciast	półkruchych:	słone	(obwarzanki,	precle,	paluszki,	paszteciki,	vol-au-vent),	słodkie	(rogale,	rurki,	
ciastka,	napoleonki,	paszteciki).	

 9.	Różnice	między	ciastem	francuskim	i	półfrancuskim:

francuskie półfrancuskie

składniki grunt +ciasto maślane ciasto kruche

spulchnianie para wodna śmietana, ser twarogowy, drożdże

technika wykonania wielokrotne wałkowanie i składanie jak ciasta kruchego (serowe, śmietanowe)
łączona (ciasta drożdżowego i francuskiego) , ciasto drożdżowe 
smarowane masłem lub margaryną, składane i wałowane

10.3.3.
 1.	Czynnością	charakterystyczną	dla	sporządzania	ciasta	parzonego	jest	zaparzanie	mąki.	Wyroby	z tego	ciasta	po	
upieczeniu	są	lekkie,	puste	i	suche	w środku.

 2.	Czynnikiem	spulchniającym	w cieście	parzonym	jest	para	wodna.
 3.	Jakość	wyrobów	z ciasta	parzonego	zależy	od:	konsystencji	ciasta,	nieotwierania	piekarnika	przed	utrwaleniem	
struktury,	temperatury	wypieku,	dodatku	soli.

 4.	Zmiany	ciasta	parzonego:	Podczas zaparzania i wyrabiania	–	podczas	zaparzania	białka	i	skrobia	mąki	wchła-
niają	wodę,	ponadto	przy	ogrzewaniu	skrobia	się	rozkleja	i	wiąże	znaczne	ilości	płynu,	a białko	ulega	koagulacji.	
Zjawiska	te	przyczyniają	się	do	trwałego	związania	wody	niezbędnej	do	intensywnego	wyrastania	ciasta	podczas	
pieczenia	oraz	zachowania	świeżości	wyrobów.	Podczas pieczenia	–	ciasto	intensywnie	rośnie	pod	wpływem	pary	
wodnej,	która	wytwarza	się	z dużej	ilości	wody	w nim	zawartej,	oraz	powietrza	wtłoczonego	podczas	ucierania,	
które	rozszerza	się	pod	wpływem	temperatury.	Rezultatem	jest	rozciągnięcie	ciasta	i	wytworzenie	cienkich	ścian	
obejmujących	pustą	komorę.	Po	usztywnieniu	formy	(złota	barwa)	należy	dosuszyć	wyrób	i	utrwalić	jego	kształt.

 5.	Ciasto	parzone	prawidłowo	upieczone	jest:	lekkie,	puste	w środku,	zachowuje	swój	kształt,	suche,	barwy	słomko-
wej/złotej.

 6. Z ciasta	parzonego	można	wyprodukować:	ciastka	korpusowe	–	eklery,	ptysie,	łabędzie,	gniazda	poznańskie;	bla-
ty	–	karpatka;	drobne	wyroby-	groszek	ptysiowy,	pałeczki	ptysiowe.	

10.3.4.
 1.	Metody	produkcji	ciast	piernikowych:	Na zimno:	ciasto	gęste	–	techniką	ciast	kruchych	(drobne	wyroby)	–	siekanie	
i	zarabianie	składników	nożem	–	leżakowanie	ok	1	godziny;	ciasto	rzadkie –	techniką	ciast	biszkoptowo-tłuszczo-
wych	(pierniki	formowane)	–	ucieranie	składników	–	brak	leżakowania.	Przez zaparzanie –	zaparzanie	mąki	syro-
pem	–	leżakowanie	nawet	do	kilku	miesięcy.

 2.	Składniki	ciast	piernikowych:	miód	naturalny	lub	sztuczny,	cukier,	mąka	pszenna,	mąka	żytnia,	jaja,	przyprawy	
korzenne	(cynamon:	około	60%,	goździki,	ziele	angielskie,	pieprz	czarny,	kardamon,	imbir,	gałka	muszkatołowa)	
oraz	niewielka	ilość	tłuszczu	i	środków	spulchniających	(amoniaku,	sody).
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 3.	Składniki	przyprawy	korzennej	to:	cynamon:	około	60%,	goździki,	ziele	angielskie,	pieprz	czarny,	kardamon,	imbir,	
gałka	muszkatołowa.

 4.	Asortyment	ciast	piernikowych:	pierniki	nadziewane,	pierniki	formowane,	ozdobne	pierniki	sztukowe,	pierniki	
przekładane,	pierniki	formowe.

10.3.5.
 1.	Ciasto	biszkoptowe	jest	lekkie,	puszyste	i	elastyczne,	a w czasie	pieczenia	znacznie	zwiększa	swoją	objętość.
 2.	Różnica	w sporządzaniu	ciast	biszkoptowych:	Na zimno: jaja z cukrem	ucierane	są	w temperaturze	otoczenia.	 

Na ciepło:	masa	jajeczno-cukrowa	jest	ogrzewana	do	temp.	37–42°C	podczas	ucierania	celem	łatwiejszego	i	szyb-
szego	rozpuszczenia	cukru.	

 3.	Do	uformowania	rolady	niezbędne	jest:	cienkie	ciasto	biszkoptowe	upieczone	w szerokiej	formie,	ściereczka.	 
Gorące	ciasto	wykłada	się	na	ściereczkę,	roluje	i	pozostawia	do	ostygnięcia.	

 4.	Asortyment	potraw	z ciasta	biszkoptowego:	rolady,	szampanki,	ciastka	korpusowe,	ciastka	biszkoptowe	tortowe,	
stefanki,	blaty,	keksy.	

 5.	Struktura	ciasta	biszkoptowo-tłuszczowego	(piaskowego)	jest	delikatna,	piaskowa,	rozsypująca	się.	
 6.	Asortyment	wyrobów	z ciast	biszkoptowo-tłuszczowych:	keks,	keksiki,	blaty,	babki	piaskowe,	ciastka	camarago,	
korpusowe,	tortowe,	stefanki,	sękacz.	

 7. W cieście	biszoptowo-tłuszczowym	środkiem	spulchniającym	jest	piana	ubita	z białek	lub	ubite	całe	jaja.	Ponieważ	
ciasto	to	należy	do	ciast	ciężkich	ze	względu	na	dużą	zawartość	tłuszczu	i	cukru.	Dlatego	do	właściwego	spulch-
nienia	niezbędny	jest	dodatek	środka	spulchniającego.

10.3.6.
 1.	Cechą	charakterystyczną	ciasta	drożdżowego	jest	czynnik	spulchniający-drożdże,	dodatkową	cechą	jest		porowa-
tość,	elastyczność	i	gąbczasta	struktura.

 2.	Składniki	ciasta	drożdżowego:	podstawowe	–	mąka,	płyn,	cukier,	drożdże,	sól;	uzupełniające	–	jaja,	tłuszcz,	sub-
stancje	smakowo-zapachowe.

 3.	Ilość	użytych	drożdży	na	1	kg	mąki	zależy	od	składników	ciasta	i	wynosi:	1%	bez	jaj,	cukru,	tłuszczu;	6–10%	z do-
datkiem	jaj,	cukru	i	tłuszczu.

 4.	Metody	produkcji	ciasta	drożdżowego:	jednofazową	bezpośrednią	(1-krotna	fermentacja);	dwufazową	pośrednią	
(2-krotna	fermentacja).;	dwufazową	z zaparzaniem.

 5.	Zmiany	fizykochemiczne	w cieście	drożdżowym	podczas	procesu	technologicznego:	Zaparzanie	części	mąki	
powoduje	lepsze	uwodnienie	ciasta	oraz	silniejsze	wiązanie	wody	przez	skrobię.	W konsekwencji	wpływa	na	
lepsze	zachowanie	wilgoci	w cieście.	Fermentacja	–	spulchnianie	ciasta	drożdżowego	przez	drożdże,	które	
powodują	fermentację	alkoholową	z wytworzeniem	dwutlenku	węgla	(CO2).	Powstający	gaz	rozciąga	elastycz-
ną	masę	ciasta	i	tworzy w niej	puste	przestrzenie,	tzw.	pory	oraz	nagromadzenie	produktów	odpowiedzialnych	
za	smaki	i	aromat.	Przebijanie	ciasta	pozwala	na	częściowe	usunięcie	CO2	powstałego	w czasie	fermentacji.	
Umożliwia	równomierne	rozprowadzenie	pozostałego	CO2 w postaci	drobnych	pęcherzyków,	nadających	wy-
robom	gotowym	wyrównaną	porowatość	miękiszu.	Wypiek –	przemiany	zachodzące	w cieście	pod	wpływem	
temperatury:	intensywny	rozwój	drożdży	i	fermentacja	alkoholowa	(wyrastanie	ciasta);	ścinanie	białka,	począt-
kowo w zewnętrznych	warstwach,	przechodzące	do	wewnątrz	(zbicie	drożdży,	utrwalenie	struktury);	parowanie	
wody	z powierzchni,	sprzyjające	dekstrynizacji	skrobi	(zewnętrznej).	Karmelizacja	cukru	(na	zewnątrz);	pęcz-
nienie	i	rozklejanie	skrobi	wewnątrz	(ciasto	zdatne	do	spożycia);	wydzielanie	związków	aromatycznych	(specy-
ficzny	zapach	ciasta).

 6.	Zaparzenie	części	mąki	podczas	produkcji	ciasta	drożdżowego	powoduje	lepsze	uwodnienie	ciasta	oraz	silniejsze	
wiązanie	wody	przez	skrobię.	W konsekwencji	wpływa	na	lepsze	zachowanie	wilgoci	w cieście.

 7.	Sposoby	wykańczania	ciast	drożdżowych:	drobnych	–	cukier	kryształ,	pomada,	glazura,	cukier	puder,	skórka	
pomarańczowa;	dużych	–	kruszonka,	cukier	puder,	glazura,	polewa	kakaowa,	czekoladowa.

 8. Z ciasta	drożdżowego	można	sporządzać	następujące	wyroby	kulinarne:	pieczone:	pizza,	kulebiaki,	paszteciki	
nadziewane	i	przekładane	masą	warzywną	lub	mięsną;	gotowane	na	parze:	pyzy;	smażone:	racuchy,	bliny.
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10.3.7.
1.	 Wady	ciast:

Zaciągnięcie ciasta (zakalec), wyroby twarde, zdeformowane •	 niewłaściwe proporcje składników
•	 zbyt długie wyrabianie
•	 zbyt niska temperatura wypieku

Ciemny kolor, gorzki smak •	 nierównomierne rozwałkowanie ciasta
•	 zbyt wysoka temperatura wypieku

Opadanie wyrobów •	 otwarcie piekarnika przed utrwaleniem struktury

 2. W zależności	od	rodzaju	i	zastosowania	kremu	w jego	skład	wchodzą:	cukier,	jaja,	tłuszcz,	mleko,	śmietana,	sub-
stancje	smakowo-zapachowe.

	 	 Masy	do	ciast	to	półprodukty	otrzymywane	z połączenia	rozdrobnionych	lub	zmiażdżonych	surowców,	tj.	orze-
chów,	migdałów,	maku	lub	sera,	cukru,	jaj	oraz	substancji	smakowo-zapachowych.	Podział	mas	stosowanych	
w ciastkarstwie:	serowe	(serniki,	kołacze);	makowe	(strucle	makowe,	kołacze	z makiem);	grylażowe	(elementy	
wykończeniowe	ciastek	i	tortów);	orzechowe	i	migdałowe	(elementy	wykończeniowe	ciastek	i	tortów);	marcepano-
we	(elementy	wykończeniowe	ciastek	i	tortów,	mazurków).

 3.	Produkcja	masy	makowej	przebiega	w następujących	etapach:	Ocena	organoleptyczna	maku	(mak	nie	nadaje	się	
do	użytku,	gdy	ma	stęchły	zapach	i	gorzki	smak);	zaparzenie	maku	(gotowanie	do	zmiękczenia);	płukanie	maku	
(do	momentu	zaniku	mlecznego	zabarwienia	wody);	odcedzanie	i	odsączanie	wody.;	mielenie	(2-krotne);	dodanie	
cukru,	rozpuszczonego	tłuszczu	i	jaj,	ucieranie;	dodanie	substancji	smakowo-zapachowych,	mieszanie.

  W produkcji	masy	makowej	jaja	odgrywają	rolę	środka	wiążącego.	Jeżeli	receptura	nie	przewiduje	dodatku	jaj,	
spoistość	masy	osiąga	się	przez	dodanie	mąki	ziemniaczanej	lub	pszennej.

 4.	Składnikami	masy	grylażowej	są:	orzechy	(arachidowe,	laskowe),	tłuszcz	i	cukier.	Najlepszej	jakości	masę	gryla-
żową	otrzymuje	się	z orzechów	i	cukru w proporcji	1	:	1.

 5.	Produkcja	kremu	russel	i	kremu	szwedzkiego	różni	się	składnikami	i	techniką	wykonania.	
	 	 Krem	russel	to	krem	grzany	sporządzony	z ogrzanej	ubitej	masy	jajowo-cukrowej	połączonej	z napowietrzonym	
tłuszczem.	Krem	szwedzki	to	krem	sporządzony	na	zimno	przez	ucieranie	tłuszczu	z cukrem	i	substancjami	sma-
kowo-zapachowymi	na	puszysta	masę

 6.	Każdy	tort	składa	się	z trzech	części:	podstawa	–	ciasto	biszkoptowe,	biszkoptowo-tłuszczowe,	bezowe,	kruche;	
krem	/	masa-krem	–	grzana,	gotowana,	na	zimno,	masa	–	makowa,	grylażowa;	wykończenie	(lukier,	krem,	element	
dekoracyjny)

 7.		Torty	należy	dekorować	surowcami	i	półproduktami	jadalnymi.	Dekoracje	powinny	być	proste,	czytelne,	zharmo-
nizowane	z wyrobem.	Można	tworzyć	je	samodzielnie	lub	użyć	gotowych	elementów	dekoracyjnych,	do	których	
zalicza	się:	posypki	czekoladowe;	folie	z nadrukiem	do	wylewania	czekoladą	(po	zastygnięciu	czekolady	zrywa	się	
folię,	a nadruk	pozostaje	na	czekoladzie);	dekoracje	opłatkowe;	dekoracje	czekoladowe.

	 	 Zasady	zestawiania	barw	w zdobieniu	tortów:	Stosować	barwy	dominujące	związane	z aromatem	kremu	lub	
okolicznością,	na	którą	ciasto	zostało	przygotowane	(biały,	czekoladowy,	pistacjowy).	Łączyć	tonacje	jasne	z pa-
stelowymi,	tonacje	ciemne	z intensywnymi.	Stosować	barwy	przeciwstawne,	np.	czerwone	wiśnie	z zielonymi	
listkami.	Elementy	dekoracyjne	tortów	należy	umiejętnie	dobrać	i	rozmieścić	na	określonej	powierzchni.	Elemen-
tami	tymi	mogą	być:	owoce	świeże	i	ich	przetwory,	galaretki,	orzechy,	migdały,	pomady,	polewy,	elementy	formo-
wane z masy	marcepanowej	czy	grylażowej	i	kremów.	Rozróżnia	się	kompozycje dekoracji:	statyczne	(elementy	
w tonacji	jasnej,	spokojnej);	dynamiczne	(elementy	kontrastujące	barwą	i	asymetrycznym	ułożeniem).

 8.	Charakterystyczne	surowce	i	produkty	do	dekoracji	tortów

Elementy Charakterystyka

posypki •	 cukier puder, kakao, rozdrobnione orzechy, płatki migdałów, okruchy z ciasta biszkoptowego, okruchy 
cukrowe, okruchy czekoladowe

z czekolady i polewy kakaowej •	figurki,	ornamenty	wyciskane	za	pomocą	woreczka,	wiórki
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Elementy Charakterystyka

z galaretek •	wielobarwne	oblewanie	powierzchni,	wycinanie	figur	z uprzednio zestalonych galaretek o grubości 10 mm

owoce •	świeże,	kandyzowane,	z syropu

kremy •	formowanie	za	pomocą	woreczka	cukierniczego	z końcówkami 

pomady •	oblewanie	powierzchni

glazury •	oblewanie	powierzchni,	formowanie	ornamentów	za	pomocą	woreczka	cukierniczego

ozdoby karmelowe •	formowane	za	pomocą	woreczka	cukierniczego

marcepan •	figury,	kwiaty

11. Mięso zwierząt rzeźnych i dziczyzny
 1.	Do	obróbki	wstępnej	mięsa	zalicza	się	takie	czynności,	jak:	rozmrażanie,	mycie,	wykrawanie,	porcjowanie,	pobi-
janie	i	formowanie;	zabiegi	dodatkowe:	wykańczanie	półproduktów,	szpikowanie,	peklowanie,	marynowanie.

 2.	Obróbka	wstępna	mięs	mrożonych	to	rozmrażanie,	które	należy	przeprowadzać	powoli,	w niskiej	temperaturze	
(0–4°C).	W obniżonej	temperaturze	wzrasta	hydrofilowość	białek.	Z kolei	woda	wydzielana	z topniejących	krysz-
tałków	lodu	jest	stopniowo	wchłaniana	i	wiązana	przez	odbudowujące	się	struktury	białek.	Wyciek	soku	podczas	
tak	prowadzonego	rozmrażania	jest	niewielki.	Niska	temperatura	hamuje	również	rozwój	większości	drobnoustro-
jów	chorobotwórczych.

 3.	Mięso	zwierzyny	grubej	(dziki,	sarny,	jelenie)	jak	i	drobnej	(zające)trafia	do	gastronomii	w postaci	elementów	ga-
stronomicznych.	Obróbka	wstępną	jest	taka	jak	dla		mięsa	zwierząt	rzeźnych.	Na	szczególną	uwagę	zasługuje	
marynowanie	które	powoduje	że	mięso		kruszeje,	traci	specyficzny	posmak,	nabiera	przyjemnego	aromatu	i	smaku.

 4.	Elementy	tuszy	przeznaczone	do	gotowania:	wieprzowina:	golonki,	boczek,	żeberka,	karkówka,	głowizna,	ryj,	
ucho,	nóżki,	ogon;	wołowina:	pręga,	łata,	rostbef,	szponder,	nogi,	łopatka,	mostek,	krzyżowa,	karkówka;	cielęcina:	
górka,	goleń	przednia	i	tylna,	karkówka

	 	 Elementy	te	przeznacza	się	do	gotowania	ze	względu	na:	średnią	i	dużą	ilość	tkanki	łącznej,	cienkie	mięśnie	po-
przerastane	tkanką	łączną;	kości.

	 	 Gotowanie	jest	procesem	długotrwałym	i	umożliwia	rozpuszczanie	tłuszczu,	rozklejanie	kolagenu		i	mięknięcie	
mięsa.

 5.	Do	potraw	gotowanych	z mięsa	należą:	wywary,	rosoły,	sztuka	mięsa,	potrawki	mięsne,	mięsa	gotowane	peklowa-
ne i	wędzone	oraz	wyroby	z masy	mielonej.

 6. W miarę	wzrostu	temperatury	obróbki	cieplnej	białka	stopniowo	ścinają	się	aż	do	całkowitej	denaturacji	wszystkich	
białek	mięsa,	w wyniku	czego	kurczy	się,	zmienia	barwę	(denaturacja	mioglobiny	i	hemoglobiny),	wzrasta	smako-
witość	(barwa,	skórka,	zapach,	smak)	ale	obniża	się	strawność	i	przyswajalność.	

 7.	Różnice	w gotowaniu	wybranych	potraw	z mięsa	zwierząt	rzeźnych

Rosół Bulion Sztuka mięsa

Temp. wody do gotowania zimna zimna wrząca 

Czas ok. 4 godz. do miękkości mięsa

Technika gotowania szybkie zagotowanie i wolne 
gotowanie/mruganie

wolne ogrzewanie do zagotowania 
i utrzymywanie w stanie wrzenia

mrugania

 8.	Do	smażenia	mięsa	używa	się	surowca	najwyższej	jakości	mięso	ze	zwartych	mięśni,	bez	tkanki	łącznej,	ze	sztuk	
młodych,	o ograniczonej	zawartości	tłuszczu.

 9.	Panierka	powoduje	w potrawie:	zabezpieczenie	białek	przed	bezpośrednim	działaniem	wysokiej	temperatury	pod-
czas	obsmażania	lub	smażenia;	poprawę	cech	sensorycznych	produktu,	głównie	jego	barwy,	smaku,	zapachu	 
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i	wyglądu	(kształtu);	poprawę	tekstury	produktu;	zabezpieczenie	półproduktu	przed	stratami	wody;	zabezpiecze-
nie	półproduktu	przed	dostępem	powietrza;	przyrost	masy	produktu,	akceptowalny	pod	względem	żywieniowym	
i	ekonomicznie	opłacalny.

10.	Asortyment	potraw	z mięs	smażonych	bitych:	Filet:	wieprzowina	(schab),	cielęcina	(udziec),	wołowina	(polędwi-
ca),	krojone	lekko	skośnie,	kształt	podłużnego	liścia,	grubość	0,5	cm.	Befsztyk: wołowina	(polędwica),	kształt	
okrągły,	grubość	2	cm.	Bryzol: wieprzowina,	wołowina,	cielęcina,	grubość	0,5	cm,	średnica	14–18	cm.	Rumsztyk: 
wołowina	(polędwica,	rostbef),	kształt	lekko	wydłużony,	grubość	1,5	cm.	Stek: wieprzowina	(schab,	karkówka,	
szynka),	cielęcina	(udziec),	kształt	okrągły,	grubość	1	cm.	Kotlet: wieprzowina	(schab),	cielęcina	(górka)	z kością	
lub	bez	kości,	kształt	owalny,	grubość	1	cm.	Medalion: wieprzowina	(schab,	szynka),	cielęcina	(frykando	I	i	II),	
kształt	okrągły,	grubość	1	cm,	mogą	być	również	sauté.	Sznycel: wieprzowina,	cielęcina,	kształt	owalny	(po	wie-
deńsku)	lub	okrągły	(górski),	grubość	1	cm.

11. Etapy	obróbki	wstępnej	mięsa	bitego:	pokrojenie	w ukośne	plastry,	pobijanie,	nadanie	kształtu	–	okrągły,	owalny	
lub	prostokątny.

	 	 Półprodukty	po	nadaniu	kształtu	można	wykończyć:	przez	oprószenie	mąką,	panierowanie	pojedyncze,	paniero-
wanie	podwójne,	zanurzanie	w cieście.	

  W panierowaniu	podwójnym	bułkę	tartą	można	zastąpić	grzankami,	ziarnem	sezamu,	płatkami	migdałowymi,	
kukurydzianymi,	orzechami	lub	pestkami	z dyni.

12. Zmiany	zachodzące	w mięsie	podczas	smażenia:	parowanie	wody	z powierzchni	(po	włożeniu	na	rozgrzany	
tłuszcz);	dekstrynizacja	i	karmelizacja	skrobi	(wytworzenie	się	na	powierzchni	cienkiej,	chrupiącej	skórki);	jedno-
czesne	ścinanie	się	białka	mioglobiny	i	hemoglobiny	(utrata	barwy)	i	rumienienie	warstwy	powierzchniowej	potra-
wy;	wydzielanie	soku	komórkowego,	który	rozkleja	kolagen;	ubytki	masy	podczas	smażenia	mięs	sauté	(ok.	20%),	
spowodowane	przede	wszystkim	parowaniem	wody.

	 	 Mięsa	smażone sauté	mają	większą	wartość	odżywczą	niż	gotowane,	ponieważ	straty	składników	podczas	sma-
żenia	są	mniejsze.	Nie	wyciekają	soki	komórkowe,	ale	cienka	warstwa	mięsa	i	jego	duża	powierzchnia	sprzyjają	
utlenieniu	witamin	grupy	B.	Obniżeniu	ulega	strawność	białka,	które	wiąże	się	z cukrami	i	tworzy	trudno	przyswa-
jalne	związki	Maillarda.	Potrawy	smażone	są	więc	ciężkostrawne	i	można	je	podawać	tylko	osobom	zdrowym	(nie	
podaje	się	ich	w chorobach	wątrobowy).

	 	 Mięsa	smażone po angielsku	należą	do	potraw	ciężej	strawnych	niż	sauté	ze	względu	na	silnie	zrumienioną	po-
wierzchnię.	Są	jednak	cenione	ze	względu	na	dużą	wartość	białkową,	mineralną	i	witaminową.	Cecha	ta	wynika	
z faktu,	że	wysoka	temperatura	nie	przenika	do	wnętrza	potraw.	Zostają	w nich	więc	zachowane	witaminy,	a także	
żelazo	w postaci	łatwo	przyswajalnych	związków.	Dlatego	można	takie	mięsa	podawać	osobom	chorym	na	ane-
mię.	Mięsa	panierowane	mają	największą	wartość	odżywczą	spośród	wszystkich	mięs	smażonych,	ponieważ:	
składniki	panierunku	zwiększają	wartość	białkową	i	energetyczną	potrawy,	panierunek	chroni	przed	wyciekaniem	
soku	komórkowego	i	stratami	składników	mięsnych,	powstająca	z panierunku	skórka	odcina	dostęp	powietrza	do	
mięsa	i	przyczynia	się	do	lepszego	zachowania	jego	wartości	witaminowej.	Niższą	wartość	odżywczą	mają	potra-
wy z mięsa	uprzednio	ugotowanego	i	smażonego	po	wiedeńsku	ze	względu	na	gorszy	jakościowo	surowiec	użyty	
do	ich	produkcji

13.	Mięso	po angielsku	charakteryzuje	się	różowym	kolorem	wewnątrz	i	wypływaniem	różowego	soku	po	nakłuciu	
i	naciśnięciu	zrumienionego	mięsa.	Surowcem	do	przygotowania	mięsa	po	angielsku	jest	wyłącznie	mięso	wołowe	
najlepszej	jakości,	pochodzące	z młodych	sztuk.	Podczas	obróbki	cieplnej	mięsa	temperatura	wewnątrz	mięsa	nie	
może	przekroczyć	60°C,	co	jest	warunkiem	zachowania	jego	krwistej	barwy.

	 	 Mięso	po wiedeńsku	–	panierowane	w cieście	(klar)	po	uprzednim	ugotowaniu.	Do	smażenia	po	wiedeńsku	wy-
biera	się	takie	elementy	tuszy,	które	zawierają	dużo	błon,	a niewielkie	ilości	tkanki	mięśniowej.	Są	to	np.	mostek	
cielęcy,	nóżki	cielęce,	a także	mózg.	Mięso	musi	być	najpierw	ugotowane	do	miękkości	w wywarze z warzyw.	Po	
ugotowaniu	i	odcedzeniu	usuwa	się	kości	i	chrząstki,	a mięso	studzi	pod	obciążeniem	w celu	wyrównania	po-
wierzchni.	Po	oziębieniu	dzieli	się	je	na	kawałki	jednakowej	wielkości	,	panieruje	i	smaży.

14.	Potrawy	duszone	z mięsa	dzieli	się	zależnie	od:	stopnia rozdrobnienia	(mięso	duszone	w kawałkach	drobnych	–	
gulasz,	paprykarz,	bouef	Stogonow,	ragout;	jednoporcjowe,	np.	zrazy	bite,	siekane,	zawijane;	wieloporcjowych	np.	
naturalne,	sztufada,	zawijane);	rodzaju sosu	(mięso	duszone	w sosie	naturalnym	podprawianym	zawiesiną,	za-
smażką	i	śmietanką,	smakowym	–	pomidorowym,	pieczarkowym).

15.	Mięso	przeznaczone	do	duszenia	może	pochodzić	ze	sztuk	starych.	Może	mieć	dużo	błon,	ścięgien	i	powięzi,	gdyż	
ulegają	one	zmiękczeniu	w środowisku	wody	podczas	długiego	działania	wysokiej	temperatury.	Wyjątek	stanowi	
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boeuf	Strogonow,	na	który	wybiera	się	mięso	pierwszej	jakości	z polędwicy	wołowej	lub	rostbefu.	Elementy	wybie-
rane	do	duszenia:	wieprzowina:	żeberka,	karkówka,	łopatka,	biodrówka,	szynka,	schab;	wołowina:	pręga,	polęd-
wica,		łata,	rostbef,	łopatka,	zrazowa,	skrzydło,	ligawa,	krzyżowa,	kark,	rozbratel,	mostek,	antrykot;	cielęcina:	
górka,	karkówka,	łopatka,	mostek,	łata,	udziec,	nerkówka.

16.	Obróbka	wstępna	mięs	przed	duszeniem	obejmuje:	rozdrabnianie	–	krojenie	w kostkę	(gulasz),	paski	(boeuf	Stro-
gonow);	pobijanie,	np.	zrazy	bite,	zwijane;	nadziewanie	warzywami,	boczkiem,	słoniną,	np.	zrazy	zwijane;	szpiko-
wanie	słoniną,	boczkiem	np.	sztufada;	rolowanie,	np.	pieczenie;	oprószanie	mąką.	

17.	Zmiany	zachodzące	w mięsie	podczas	duszenia	są	podobne	do	zmian	zachodzących	podczas	gotowania	i	smaże-
nia.	Przebiegają	w dwóch	fazach:	Faza	I –	obsmażanie	(białko	na	powierzchni	mięsa	ścina	się	i	zarumienia;	skro-
bia	zawarta	w mące	użytej	do	oprószenia	dekstrynizuje	i	karmelizuje;	woda	częściowo	odparowuje	i	rozkleja	się	
kolagen;	mięso	nie	mięknie,	bo	czas	obróbki	jest	zbyt	krótki.	Faza	II	–	duszenie	(mięso	mięknie;	kolagen	rozkleja	
się,	co	powoduje	rozluźnienie	tkanek	mięsa.	Kolagen	częściowo	przechodzi	do	wywaru	i	wpływa	na	zawiesistość	
sosu;	wysokowartościowe	białka	ścinają	się,	w wyniku	czego	mięso	się	kurczy.	Sok	mięsny	przechodzi	do	sosu	i	na-
stępuje	zmiana	barwy	mięsa;	skrobia	znajdująca	się	na	powierzchni	mięsa	rozkleja	się	i	powoduje	zagęszczanie	
sosu).

	 	 Wartość	witaminowa	potraw	duszonych	jest	niewielka,	ponieważ	duszenie	trwa	długo	i	powoduje	duże	straty	wi-
taminowe,	szczególnie	witamin	z grupy	B.

18.	Dodatki	do	potraw	duszonych:	do	mięsa	w drobnych	kawałkach	(100	g	mięsa,	100	g	sosu)	–	kasze,	kluski,	maka-
rony,	ziemniaki,	placki	ziemniaczane,	sezonowe	surówki,	bukiet	warzyw,	pieczywo;	do	potraw	jednoporcjowych	
(200	g,	w tym	100	g	mięsa)	–	sosy:	naturalny,	zasmażany,	śmietanowy,	węgierski,	myśliwski,	grzybowy;	dodatki	
skrobiowe:	ziemniaki,	kasza	na	sypko,	makaron,	kluski	kładzione,	śląskie;	warzywa	z wody	i	surówki;	do	potraw	
wieloporcjowych	(100g)	–	dodatki	skrobiowe:	makaron,	kluski	kładzione,	ziemniaczane,	pyzy,	kasza	na	sypko,	
ziemniaki;	–	warzywa	z wody,	kiszonki	i	surówki	

19. Potrawy z mięsa	duszonego	odznaczają	się	dużą	wartością	energetyczną.	Zawdzięczają	ją	obecności	sosu,	które-
go	wartość	wzrasta,	jeżeli	podprawi	się	go	zawiesiną	z mąki	i	śmietany	lub	zasmażką.	Potrawy	te	są	lżej	strawne	
niż	smażone,	gdyż	składniki	rumianej	powierzchni	mięsa	ulegają	rozmiękczeniu	podczas	gotowania.	Dania	są	
jednak	trudniej	strawne	niż	gotowane,	ponieważ	pozostają	w nich	związki	wytworzone	podczas	smażenia.

	 	 Potrawy	duszone	z mielonej	masy	mięsnej	mają	duże	zastosowanie	w żywieniu,	ponieważ	są	tanie	i	łatwe	do	wy-
konania.	Sos	umożliwia	podanie	ich	z dodatkami	wysokoenergetycznymi,	takimi	jak	kasze	na	sypko,	kluski,	ma-
karon	czy	ziemniaki.	Podobnie	jak	wszystkie	potrawy	z mięsa,	mają	małą	wartość	witaminową.	Dlatego	należy	je	
uzupełniać	dodatkami	warzywnymi	pod	każdą	postacią,	zwłaszcza	surówkami.

20.	Na	potrawy	pieczone	przeznacza	się:	wieprzowinę:	schab,	szynka,	łopatka,	boczek,	żeberka,	karkówka;	wołowinę:	
polędwica,	rostbef,	łopatka,	zrazowa,	skrzydło;	cielęcinę:	udziec,	łopatka,	mostek

21.	Pieczenie	odbywa	się	w środowisku	małej	ilości	nagrzanego	tłuszczu	oraz	suchego,	gorącego	powietrza	zamknię-
tego	w piekarniku.	Powietrze	i	tłuszcz	mają	taką	samą	temperaturę.	Działa	ona	zatem	na	półprodukt	ze	wszystkich	
stron	równocześnie	i	powoduje	następujące	zmiany:	silne	parowanie wody z powierzchni	mięsa,	ścinanie	białka;	
dekstrynizacja i karmelizacja skrobi	mąki	użytej	do	oprószenia	(na	powierzchni	mięsa	powstaje	rumiana	skórka,	
która	wpływa	korzystnie	na	zachowanie	wartości	odżywczej	mięsa,	gdyż	nie	dopuszcza	do	wyciekania	soków	
mięsnych,	utrudnia	jednak	wnikanie	wysokiej	temperatury	do	wnętrza	pieczeni,	dlatego	opóźnia	zmiękczenie	tka-
nek);	ścinanie białek;	kurczenie się włókien	mięśniowych;	wyciek soków komórkowych (chłania	je	kolagen	za-
warty w błonach	i	wykorzystuje	do	rozklejenia,	sok	ten	jest	jedynym	czynnikiem	umożliwiającym	rozklejenie	kola-
genu,	dlatego	do	pieczenia	należy	wybierać	mięso	soczyste	o delikatnych	błonach	kolagenowych;	zmiana barwy.

	 	 Straty	witamin	podczas	pieczenia	mięsa	są	nieco	mniejsze	niż	podczas	duszenia.	Powodem	tego	jest	mniejszy	
wypływ	na	zewnątrz	soków	mięsnych	i	tym	samym	witamin.	Straty	masy	mięs	pieczonych	są	duże	i	wynoszą	
około	40%.

22.	Mięso	pieczone po angielsku	charakteryzuje	się	różowym	kolorem	wewnątrz	i	wypływaniem	różowego	soku	po	
nakłuciu	i	naciśnięciu	zrumienionego	mięsa.	Surowcem	do	przygotowania	mięsa	po	angielsku	jest	wyłącznie	mię-
so	wołowe	(rozbef,	zrazowa,	skrzydło,	łopatka,	polędwica)	najlepszej	jakości,	pochodzące	z młodych	sztuk.	Pod-
czas	obróbki	cieplnej	mięsa,	temperatura	wewnątrz	mięsa	nie	może	przekroczyć	60°C,	co	jest	warunkiem	zacho-
wania	jego	krwistej	barwy.

23.	Elementy	mięsa	z dziczyzny	zawierają	mało	tłuszczu,	dlatego	niekiedy	przed	obróbką	cieplną	szpikuje	się	je	słup-
kami	słoniny	lub	obkłada	plastrami	słoniny	czy	boczku.	Zapewnia	to	potrawie	odpowiednią	soczystość.



E-poradnik – branża gastronomiczna Klucz odpowiedzi...

AUTOR: Anna Kmiołek-Gizara

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201519

24.	Przykłady	potraw	z mięs	pieczonych	i	dodatki	do	nich:	pieczenie	naturalne	–	ziemniaki	purée	i	warzywa z wody,	
oprószane	lub	zasmażane,	surówki	sezonowe;	pieczeń	po	angielsku	–	ziemniaki	pod	różnymi	postaciami,	jarzyny	
z wody,	surówki,	chrzan;	pieczenie	nadziewane	–	ziemniaki	i	jarzyny	(kalafior,	fasola	szparagowa,	marchewka,	
szpinak)	surówki	sezonowe.	

25.	Znaczenie	składników	mięsnej	masy	mielonej:	Podstawowe –	mięso	różnych	gatunków	zwierząt,	gorszej	jakości,	
grubowłókniste,	poprzerastane	tkanką	łączną,	okrawki,	wskazane	jest	łączenie	mięsa	chudego	(np.	wołowego)	
z tłustym	(np.	wieprzowym);	spulchniające (źródło	wody	niezbędnej	do	pęcznienia	kolagenu,	oddzielanie	cząstek	
mięsa	w masie	i	uniemożliwienie	zbijania	się	ich	na	skutek	ścięcia	białka,	źródło	dodatkowych	cech	smakowych);	
sklejające	(wiążące)	–	wiążą	poszczególne	składniki,	otaczają	je	lepkim	białkiem,	które	podczas	obróbki	cieplnej	
ścina	się	i	łączy	przylegające	do	siebie	cząstki	masy,	najlepsze	(mąka	ziemniaczana	lub	grysik)	sklejają	składniki	
masy,	gdy	ulegają	rozklejeniu;	smakowe	–	smak	i	aromat	potrawy,	sól	wzmaga	hydrofilowość	białek.

26.	Zasady	sporządzania	mięsnej	masy	mielonej:	przygotowanie	składników	(pokrojenie	cebuli,	zeszklenie,	namocze-
nie	bułki,	schłodzenie	mięsa);	zmielenie	mięsa	bardzo	dobrze	schłodzonego	lub	mielone	razem	z lodem,	namo-
czonej	bułki;	łączenie	składników	–	tablerowanie	(macerowanie),	doprawianie.		

27.	Asortyment	potraw	z mięsnej	masy	mielonej:	gotowane	(pulpety),	duszone	(klopsiki,	zrazy),	smażone	(kotlet	
mielony,	kotlet	pożarski,	sznycel	ministerski),	pieczone	(klops,	pieczeń	rzymska).

28. Podstawowe	–	mięso	różnych	gatunków	zwierząt,	gorszej	jakości,	grubowłókniste,	poprzerastane	tkanką	łączną,	
okrawki,		wskazane	jest	łączenie	mięsa	chudego	(np.	wołowego)	z tłustym	(np.	wieprzowym),	spulchniające – 
pieczywo	pszenne	czerstwe	namoczone	(mleko,	wywar,	woda),	ugotowane	ciepłe:	ziemniaki,	kasze,	warzywa	
strączkowe,	grzyby,	częściowo	dodawana	woda,	powietrze	wtłaczane	podczas	wyrabiania	(źródło	wody	niezbędnej	
do	pęcznienia	kolagenu,	oddzielanie	cząsteczek	mięsa	w masie	i	uniemożliwienie	zbijania	się	ich	na	skutek	ścięcia	
białka,	źródło	dodatkowych	cech	smakowych);	sklejające	(wiążące)	–	jaja,	mąka	ziemniaczana,	grysik	(wiążą	
poszczególne	składniki,	otaczają	je	lepkim	białkiem,	które	podczas	obróbki	cieplnej	ścina	się	i	łączy	przylegające	
do	siebie	cząstki	masy,	najlepsze	(mąka	ziemniaczana	lub	grysik)	sklejają	składniki	masy,	gdy	ulegają	rozklejeniu;	
smakowe	–	sól,	pieprz,	zielenina,	zioła:	majeranek,	lubczyk,	mięta,	zeszklona	cebula,	czosnek,	wiórki	chrzanu,	
smak	i	aromat	potrawy,	sól	wzmaga	hydrofilowość	białek.

29.	Ze	względu	na	przydatność	kulinarną	i	wartość	odżywczą	podroby	dzieli	się	na	klasy:	I:	wątroba,	ozory,	mózg,	
serca,	nerki;	II:	płuca,	żołądek	przeżuwaczy,	śledziona,	wieprzowe	nogi,	głowy	i	ogony;	III:	głowy,	nogi	wołowe	
i	cielęce.	Najcenniejsze	są	wyroby	klasy	I o delikatnej,	miękkiej	tkance.

30.	Obróbka	cieplna	podrobów	jest	taka	sama	jak	dla	mięsa	zwierząt	rzeźnych,	skraca	się	jedynie	czas	obróbki	ponie-
waż	podroby	maja	delikatną	,	miękką	tkankę.

31.	Asortyment	potraw	z podrobów:	gotowane	–	flaki,	ozory	w sosach,	głowizna	peklowana,	pasztety,	nadzienia	do	
pierogów	i	naleśników,	ozory	w galarecie,	galaretki	z nóżek;	smażone –	wątroba	sauté,	mózg	po	polsku,	po	wie-
deńsku,	nóżki	cielęce	(gicz),	ozory	po	wiedeńsku;	duszone –	płucka	na	kwaśno,	gulasz	z serc,	cynadry	duszone,	
wątróbka	duszona;	pieczone –	wątróbka	faszerowana.

32. Do potraw z podrobów	podaje	się:	pieczywo	(bagietka,	bułka,	chleb),	zwłaszcza	do	flaków;	dodatki skrobiowe: 
kluski	kładzione,	kopytka,	makaron,	pyzy,	placki	ziemniaczane;	surówki: z kiszonej	kapusty,	pora,	marchewki,	
ogórka	kwaszonego;	warzywa gotowane:	fasolka	szparagowa,	groszek,	brokuły;	warzywa konserwowe:	ogórki,	
papryka,	cebulka.

33.	Przetwory	mięsne	to	wszelkiego	rodzaju	produkty	mięsne,	które	wskutek	przerobu	straciły	charakter	mięsa	lub	
podrobów.	Przetwory	mięsne,	w zależności	od	użytego	surowca	oraz	przebiegu	procesu	technologicznego,	dzieli	
się	na:	wędliny,	konserwy	i	półprzetwory.

34.	Zastosowanie	przetworów	mięsnych	w produkcji	gastronomicznej:	wędliny	znajdują	zastosowanie	w produkcji	
różnych	potraw	gorących,	które	dzięki	ich	charakterystycznym	cechom	organoleptycznym	uzyskują	korzystne	
walory	smakowe;	potrawy gorące:	fasola	po	bretońsku,	żur	polski	z kiełbasą,	kiełbasa	smażona	lub	pieczona	na	
grillu,	kiełbasa	biała	duszona	w warzywach,	tosty,	potrawy	z grilla,	pizza	hot	dogi,	zapiekanki,	dodatek	do	bigosu,	
pierogów,	jajecznicy,	leczo;	przekąski	zimne	–	kanapki,	półmisek	zimnych	mięs,	koreczki,	tartinki,	sałatki.

35. Wędliny	należy	przechowywać	w warunkach	chłodniczych.
36.	Konserwy	mięsne	to	konserwy	w opakowaniach	blaszanych,	szklanych	i	z	tworzyw	sztucznych,	wyprodukowane	

z surowców	mięsnych,	podrobowych	i	tłuszczowych	pochodzących	ze	zwierząt	rzeźnych	i	łownych,	z ewentual-
nym	dodatkiem	surowców	roślinnych.	Podział	konserw	ze	względu	na	sposób	obróbki	cieplnej	i	trwałość	mikro-
biologiczną:	pasteryzowane,	poddane	obróbce	cieplnej	w temperaturze	100°C.	Po	zamknięciu	w hermetycznym	
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opakowaniu	wymagają	przechowywania	chłodniczego;	sterylizowane,	poddane	obróbce	cieplnej	w temperaturze	
powyżej	100°C;	tyndalizowane,	poddane	3-krotnej	pasteryzacji	w odstępach	24-godzinnych;	trwałe	w tempera-
turze	otoczenia,	poddane	obróbce	cieplnej	w hermetycznym	opakowaniu.

12. Drób i ptactwo dzikie
 1. W zależności	od	rodzaju	mięsa,	sposobu	późniejszej	obróbki	cieplnej	oraz	tego,	czy	jest	to	mięso	drobiowe	schło-
dzone	czy	zamrożone,	proces	obróbki	wstępnej	składa	się	z następujących	etapów:	dojrzewanie	(dzikie	ptactwo);	
rozmrażanie	(mięso	zamrożone);	mycie;	rozbiór	(całe	tuszki);	formowanie;	mielenie	mięsa;	szpikowanie,	mary-
nowanie,	bejcowanie	–	głównie	ptactwo	dzikie;	solenie	i	przyprawianie.

 2.	Obróbka	wstępna	ptactwa	hodowlanego	i	dzikiego	jest	podobna.	Ptactwo	dzikie	wymaga	dodatkowo:	dojrzewania,	
bejcowania,	szpikowania.	

 3.	Tuszkę	drobiową	do	gotowania	należy	uformować	w kieszeń	(odciąć	szyjkę	bez	skóry	przy	1.	lub	2.	kręgu,	zakryć	
powstały	otwór	pozostałą	skórą	i	odciąć	jej	nadmiar;	wyluzować	stawy	skrzydeł	(barkowy)	i	nóg	(biodrowy);	od-
ciąć	końce	skrzydeł;	spłaszczyć	mostek	(bez	żeber);	wykonać	w powłokach	brzusznych	dwa	nacięcia	ustawione	
pod	kątem	90°	do	kręgosłupa;	umocować	nóżki	w powstałych	otworach;	podłożyć	skrzydełka	pod	grzbiet	(zabez-
pieczyć	je	przed	spaleniem);	umieścić	we	wnętrzu	przyprawy	i	masło	(w tuszkach	przeznaczonych	do	pieczenia),	
spiąć	wykałaczką	zbyt	duży	otwór	po	patroszeniu.

 4.	Sposób	formowania	tuszek	drobiowych	zależy	od	stosowanej	obróbki	cieplej.	Tuszki	drobiu	formuje	się	do	goto-
wania,	pieczenia	i	nadziewania	następującymi	sposobami:	w kieszeń	–	do	gotowania,	pieczenia,	duszenia;	przez	
spinanie	jedną	lub	dwiema	nitkami	–	do	pieczenia;	po	angielsku	–	do	nadziewania	i	pieczenia;	na	grill.

  Sposób formowania w kieszeń polega	na:	odcięciu	szyjki	(bez	skóry)	przy	1.	lub	2.	kręgu,	zakryciu	powstałego	
otworu	pozostałą	skórą	i	odcięciu	jej	nadmiaru;	wyluzowaniu	stawów	skrzydeł	(barkowego)	i	nóg	(biodrowego);	
odcięciu	końców	skrzydeł;	spłaszczeniu	mostka	(bez	żeber);	wykonaniu	w powłokach	brzusznych	dwóch	nacięć	
ustawionych	pod	katem	90°	do	kręgosłupa;	umocowaniu	nóżek	w powstałych	otworach;	podłożeniu	skrzydełek	
pod	grzbiet	(zabezpieczeniu	ich	przed	spaleniem);	umieszczeniu	we	wnętrzu	przypraw	i	masła	(w tuszkach	prze-
znaczonych	do	pieczenia),	spięciu	wykałaczką	zbyt	dużego	otworu	po	patroszeniu.

  Sposób formowania – spinanie jedną nitką	polega	na:	wbiciu	igły	kucharskiej	z nawleczoną	nicią	lnianą	przez	
środek	ud	i	pod	filetową	częścią	piersi	tak,	aby	część	nici	wystawała	w miejscu	wbicia;	przeprowadzeniu	igły	z ni-
cią	przez	skrzydło;	przerzuceniu	igły	z nitką	nad	grzbietem	i	zaczepieniu	o skórę	szyi	tak,	aby	zakryć	otwór	po	
wyciętej	szyi;	przeprowadzeniu	igły	z nicią	przez	drugie	skrzydło;	związaniu	końców	sznurka	przy	udku.

  Sposób spinania dwiema nitkami	polega	na:	przeprowadzeniu	igły	z nawleczoną	nicią	przez	nogi	na	wysokości	
3–4	cm	poniżej	stawu	kolanowego;	przeprowadzeniu	igły	z nicią	przez	mięśnie	mostka;	przebiciu	nóg	po	raz	dru-
gi	w odległości	około	3	cm	od	pierwszego	nakłucia	i	związaniu	obu	końców	nici.

  Sposób angielski	polega	na:	odcięciu	szyi	bez	skóry	przy	1.	lub	3.	kręgu,	zakryciu	otworu	skórą	i	usunięciu	jej	
nadmiaru;	wyluzowaniu	stawów	skrzydeł	i	bioder	oraz	ugięciu	mostka;	odcięciu	skrzydeł	przy	2.	lub	3.	zewnętrz-
nym	stawie;	wbiciu	wykałaczek	w powłoki	brzuszne	tuszki	po	jej	nadzianiu,	rozpoczynając	od	mostka	(im	cieńsza	
powłoka,	tym	więcej	wykałaczek);	sznurowaniu	wystających	końców	wykałaczek	sznurkiem	lnianym	złożonym	na	
pół,	ściągnięciu	końców	sznurka	w celu	zamknięcia	otworu	i	związaniu	ich;	obwiązaniu	nóg	każdym	z końców	
sznurka	oddzielnie;	łączeniu	obu	nóg	i	związaniu	razem	z kuprem;	założeniu	skrzydeł	na	grzbiet.

  Sposób na grill	polega	na:	odcięciu	szyi	(z zachowaniem	części	skóry);	wyłamaniu	stawów	barkowych	i	biodro-
wych;	odcięciu	końców	skrzydeł	i	usunięciu	tłuszczu	z jamy	ciała;	wycięciu	kręgosłupa	za	pomocą	nożyc;	usunięciu	
obojczyka;	złamaniu	mostka	przez	silny	ucisk	(silnym	spłaszczeniu	tuszki);	wbiciu	szpikulca	metalowego	przez	
skrzydło,	poprowadzeniu	go	wzdłuż	otworu	szyjnego	(należy	przytrzymać	nim	skórę	zakrywającą	otwór)	i	wypro-
wadzeniu	przez	drugie	skrzydło;	wbiciu	szpikulca	przez	nogę,	poprowadzeniu	pod	mostkiem	i	wbiciu	w drugą	nogę.

 5. Rodzaj	obróbki	cieplnej	dla	mięsa	z tuszek	drobiowych:	młodych	–	smażenie,	pieczenie;	starych	–	gotowanie,	
duszenie,	pieczenie.

 6.	Dodatki	skrobiowe	do	potraw	z drobiu	w zależności	od	zastosowanej	obróbki	cieplnej:	gotowane	–	makaron,	lane	
kluski,	kostka	z kaszy	manny,	ziemniaki	(z wody,	purée),	ryż;	duszone –	ryż,	kluski	kładzione,	kluski	półfrancuskie,	
makaron,	kopytka,	pyzy	drożdżowe	(do	gęsi	i	kaczki),	ziemniaki	z wody	lub	purée;	smażone –	ziemniaki:	z wody,	
drążone,	purée,	frytki,	pieczone,	ryż;	pieczone –	ryż,		ziemniaki	z wody,	smażone,	drążone,	frytki,	kluski	kładzione,	
pyzy	drożdżowe.
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7.	Na	masy	mielone	przeznacza	się	mięso	drobiu	białego	pochodzące	z piersi	i	ud	tuszek	gorzej	umięśnionych	oraz	
okrawki	powstałe	podczas	rozbioru	tuszek	i	porcjowania	mięsa.

8.	Różnice	w sporządzaniu	mas	mielonych	mięsnej	i	drobiowej:

Składniki Masa mięsna Masa drobiowa

Podstawowe mięso wieprzowe, wołowe mięso drobiowe

Spulchniające pieczywo pszenne czerstwe namoczone (mleko, wywar, 
woda), ugotowane ciepłe: ziemniaki, kasze, warzywa 
strączkowe, grzyby, częściowo dodawana woda, 

pieczywo pszenne, bez skórki, żółtka utarte z masłem, 
białka ubite na pianę, śmietanka
kasze, owoce

Sklejające jaja, mąka ziemniaczana, grysik

Smakowe sól, pieprz czarny , zielenina, zioła: majeranek, lubczyk, 
mięta, zeszklona cebula, czosnek, wiórki chrzanu

sól, pieprz biały, gałka muszkatołowa, natka pietruszki, 
koperek, majeranek, cebula, zioła

 9.	Knel	to	odmiana	mas	mielonych	drobiowych,	przygotowywany	z mięsa	mielonego	dodatkowo	zmiksowanego	
i	tablerowanego	ze	śmietanką.	Śmietanka	(30%)	i	większa	liczba	jaj	poprawiają	delikatność	masy,	z której	przygo-
towuje	się	kluseczki,	wykwintne	pulpety,	budynie,	puddingi.	Knel	służy	także	jako	jadalna	dekoracja	do	wykwint-
nych	dań.

10.	Niektóre	podroby	drobiowe	wymagają	odpowiedniego	przygotowania:	serca	oczyszcza	się	z tłuszczu	i	żyłek;	z żo-
łądków	usuwa	się	tłuszcz	oraz	zrogowaciały	nabłonek,	który	wydłuża	czas	gotowania;	wątróbki	oczyszcza	się	
z ewentualnych	czopów	krwi,	błon,	żyłek,	delikatnie	usuwa	się	woreczek	żółciowy;	nóżki	się	parzy.	Należy	też	
obciąć	pazury	i	ściągnąć	skórę.

11.	Podczas	obróbki	cieplnej	mięso	drobiowe	dzięki	delikatnej	strukturze,	następuje	szybciej:	zmiękczanie	tkanek,	
ścinanie	białek,	parowanie	wody	podczas	smażenia	i	pieczenia,	powodującej	mięknięcie	mięsa	oraz	zmniejszenie	
masy	i	objętości.

  W trakcie	smażenia,	duszenia	i	pieczenia	z mięsa	drobiowego	nie	wytapia	się	tłuszcz,	ponieważ	mięso	jest	chude	
(wyjątek	stanowi	mięso	gęsi	i	kaczek).	Podczas	smażenia	mięso	może	pochłaniać	pewne	ilości	tłuszczu.	Podczas	
gotowania	następuje	zmiękczenie	surowca,	a sam	proces	smażenia	powoduje	jedynie	ścięcie	i	zrumienienie	panie-
runku	oraz	rozgrzanie	wewnętrznej	części	potrawy.

	 	 Pod	wpływem	wysokiej	temperatury	w trakcie	pieczenia	wytwarzają	się	substancje	aromatyczne,	nadające	potrawom	
przyjemny	smaki	i	zapach.	Następuje	też	ścinanie	białka,	powodujące	kurczenie	włókien	mięśniowych	i	wydzielanie	
wody.	Woda	ta	częściowo	paruje,	a częściowo	jest	pochłaniana	przez	kolagen,	który	rozkleja	się	i	pęcznieje.

  Wytworzona w pierwszej	fazie	pieczenia	rumiana	skórka	utrudnia	szybkie	parowanie	wody	i	wyciekanie	soków	na	
zewnątrz,	dzięki	czemu	uzyskuje	się	soczystą	pieczeń.	Ubytki	masy	podczas	smażenia	zależą	od	sposobu	obróbki	
przed	smażeniem.	Smażenie	mięsa	uprzednio	obgotowanego	nie	powoduje	strat.

12.	Przygotowywanie	potraw	z drobiu	powinno	się	odbywać	z zachowaniem	szczególnej	ostrożności.	Istnieje	bowiem	
zagrożenie	zakażenia	bakteriami	chorobotwórczymi	z rodzaju	Salmonella.	Ich	źródłem	może	być	surowe	mięso,	
zwłaszcza	ptactwa	wodnego.	Bakterie	mogą	się	przenosić	na	gotowe	potrawy	(również	inne	niż	drób)	za	pośred-
nictwem	rąk,	noży,	desek,	misek	itp.	Narzędzia	służące	do	przygotowania	drobiu	powinny	być	przypisane	do	da-
nego	stanowiska	pracy	i	dokładnie	myte	po	każdym	użyciu.	Należy	również	pamiętać	o częstym	myciu	rąk.

13. Ryby i owoce morza
 1.	Obróbka	wstępna	jest	zróżnicowana,	zależy	od	rodzaju,	stanu	oraz	postaci	ryb	i	owoców	morza.	Wykonuje	się	ją	
najczęściej	ręcznie.	Obejmuje	ona	następujące	czynności:	zabijanie	ryb	żywych;	rozmrażanie	ryb	mrożonych;	
odsalanie	ryb	solonych;	oczyszczanie	(usuwanie	łusek,	ściąganie	skóry,	patroszenie);	dzielenie	tuszek	(filetowanie,	
dzielenie	na	dzwonka).

 2.	Filetowanie	ryb	polega	na	odłączeniu	mięsa	od	ości	i	kręgosłupa.	Filetuje	się	ryby	małe	oraz	duże	(powyżej	1,5	kg)	
przed	porcjowaniem.

 3.	Czas	gotowania	zależy	od	wielkości	ryby	i	wynosi	od	10	min	(dla	małych	sztuk	i	kawałków	porcjowych)	do	30	min	
(dla	sztuk	dużych).	Zbyt	długi	czas	gotowania	powoduje	utratę	soczystości,	szczególnie	ryb	chudych.	Krótki	czas	
gotowania	ryb	wynika	z ich	delikatnej,	luźnej	struktury	mięsa.
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 4.	Potrawy	smażone	można	sporządzać	ze	wszystkich	gatunków	ryb.	Najczęściej	smaży	się	dorsza,	karmazyna,	solę,	
morszczuka,	mintaja,	karasia,	leszcza,	lina,	okonia,	płoć,	pstrąga	oraz	sieję.	Do	smażenia	sauté	najlepiej	nadają	
się:	pstrąg,	okoń,	flądra	i	sieja.

	 	 Cechy	charakterystyczne	procesu	smażenia	ryb:	przebieg (temperatura	170–190°C,	po	uprzednim	marynowaniu	
lub	bez	marynowania;	całe,	dzwonka,	półdzwonka,	flety	ze	skórą	bez	skóry;	z wykańczaniem	lub	bez	wykańczania	
powierzchni;	łączenie	rozmrażania	ze	smażeniem;	sterowanie	temperaturą	i	czasem);	potrawy	(sauté,	panierowa-
ne,	w cieście,	z masy	mielonej).

 5.	Asortyment	potraw	z owoców	morza:	homary	–	przekąski,	zupy,	duszone	w sosach,	pieczone	na	grillu,	rożnie;	
langusty –	potrawki,	przekąski,	składnik	sałatek,	pieczone,	w potrawce;	kraby –	składnik	sałatek,	potrawki,	farsze,	
galaretki,	zupy,	pieczone,	uprzednio	faszerowane,	zapiekane,	krokiety,	suflety,	pasty;	krewetki –	składnik	sałatek,	
zupy,	galaretki,	musy,	szaszłyki,	zapiekanki,	paszteciki,	smażone	w cieście,	składnik	sałatek,	grillowane;	ośmiorni-
ce	–	składnik	sałatek,	zupy,	małe	smażone	w cieście,	pieczone	na	grillu;	kalmary	–	flaczki,	faszerowane,	np.	łoso-
siem,	gotowane	w wodzie	lub	na	parze,	smażone	w cieście	francuskim,	naleśnikowym,	składnik	sałatek,	faszero-
wane,	pieczone	na	ruszcie;	ostrygi –	duszone	w białym	winie,	panierowane,	grillowane,	zapiekane	w muszlach	pod	
sosami,	serem;	przegrzebki –	gotowane	ok.	3	min,	składnik	sałatek,	smażone	sauté,	panierowane	w bułce,	parme-
zanie,	natce	pietruszki	i	suszonej	szynce,	grillowane	lub	pieczone	owinięte	w boczek,	zapiekane	we	własnej	muszli	
pod	sosem	z wina,	śmietanki,	pieczarek,	składnik	sałatek;	raki –	zupy,	potrawki,	składnik	sałatek,	pierożki,	prze-
kąski	koktajlowe,	zmielone	skorupki,	masło	rakowe,	sosy	rakowe	skorupki	nadziewane;	ślimaki –	zupy,	sałatki,	
galaretki,	potrawki	pieczone	na	rożnie,	nadziewane	i	zapiekane.

 6.	Przetwory	rybne	solone:	śledzie,	w tym	matiasy	(młode	śledzie,	które	nie	odbyły	jeszcze	tarła)	–	solone	mocno	
(powyżej	14%),	średnio	(poniżej	14%)	i	słabo	(1–6%)	(matiasy);	korzenne	i	aromatyczne,	z dodatkiem	przypraw	
(10%);	solenie	morskie	niesortowalne,	solenie	na	łowisku;	sardele,	anchois	–	solone	sardele	dojrzewające	przez	
6–7	miesięcy	w roztworze	soli	z dodatkiem	ziół	lub	przypraw	korzennych;	kawior:	ikra	z ryb	jesiotrowatych	(czar-
ny),	ikra	z ryb	łososiowatych	(czerwony),	ikra	z pstrąga	(żółty).

14. Potrawy półmięsne i wegetariańskie
 1.	Rodzaje	potraw	półmięsnych:	gotowane	(pierogi	z:	mięsem,	podrobami,		z kaszą	i	mięsem;	knedle	z :mięsem,	
parówkami;	pyzy	z:	mięsem,	kiełbasą;	budynie	z:	mięsa	i	kaszy,	mięsa	i	makaronu,	mięsa	i	warzyw,	wątróbek	
i	ryżu);	smażone	(naleśniki	z:	mięsem,	mięsem	i	warzywami,	mięsem	i	kapustą,	mięsem	i	kaszą,	podrobami;	ko-
tlety	z:	mięsa	i	warzyw,		mięsa	i	kaszy,	mięsa	i	ziemniaków;	krokiety	z:	mięsa	i	warzyw,	mięsa	i	kaszy;	mięsa	i	ziem-
niaków);	duszone	(gołąbki	z:	mięsem	i	kaszą,	mięsem	i	ryżem;	warzywa	duszone	z mięsem,	mięso	duszone	w ka-
puście,	parówki	duszone	z cukinią;	warzywa	faszerowane	mięsem:	kapusta,	papryka,	kalarepa,	bakłażany);	zapie-
kane i	pieczone (pieróg	 drożdżowy	 (kulebiak)	 z mięsem	 i	 kaszą;	 babka	 ziemniaczana	 z mięsem;	 babka	
naleśnikowa	z mięsem	i	warzywami;	ziemniaki	pieczone	z farszem	mięsnym;	zapiekanki	z:	makaronu	i	mięsa,	
kaszy	i	mięsa,	ziemniaków	i	szynki,	mięsa	i	kapusty;	risotto:	drobiowe,	z podrobami).

 2.	Potrawy	półmięsne	gotowane	sporządza	się	głównie	z ciasta,	makaronów,	warzyw	i	ziemniaków	z dodatkiem	na-
dzień	z różnego	rodzaju	mięs	(surowych	i	po	obróbce	cieplnej).	Często	wykorzystuje	się	mięso	gorszego	gatunku,	
okrawki	powstałe	przy	sporządzaniu	dań	wykwintnych,	pozostałości	z gotowania	wywarów,	końcówki	wędlin	
i	mięs	pieczonych.	Mięso	rozdrabnia	się,	łączy	z jajem	i	przyprawami	lub	z warzywami	i	kaszą,	np.	pierogi	mięsem	
i	pieczarkami.

 3. Z mięsnej	masy	mielonej	połączonej	z rozdrobnionymi	warzywami	i	kaszą	możemy	sporządzić:	zapiekanki;	farsz	
do	pierogów,	warzyw,	naleśników,	knedli;	gołąbki;	budynie;	kotlety,	pulpety.

 4.	Warzywa	przeznaczone	do	nadziewania:	blanszujemy	–	liście	kapusty;	wydrążamy	–	pomidory,	papryka,	cebula,	
kalarepa,	pieczarka;	opiekamy	–	bakłażany;	gotujemy	–	ziemniaki.


