
Moi kochani ! 

 

Proszę rozwiązać test i przesłać same odpowiedzi  na adres: gocha-zimna@wp.pl 

 Pozdrawiam  

M. Zimna 

  

1. Do owoców cytrusowych zaliczamy: 

a) truskawki, pomarańcze, mandarynki 

b) cytryny, pomarańcze, grejpfruty 

c) kiwi, granat, banan 

d) jabłko, gruszka, poziomka 

 

2. Cierpki smak owocom nadają: 

a) witaminy 

b) garbniki 

c) białka 

d) tłuszcze 

 

3. Do grupy owoców ziarnkowych zaliczamy: 

a) jabłka, gruszki, pigwy 

b) truskawki, poziomki, maliny 

c) śliwki, wiśnie, czereśnie 

d) winogrona, cytryny, pomarańcze 

 

4. Najwyższą wartością odżywczą charakteryzują się owoce w czasie: 

a) dojrzałości zbiorczej 

b) dojrzałości przetwórczej 

c) dojrzałości konsumpcyjnej 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe                                                                                                       

 

5. Do owoców tropikalnych zaliczamy: 

a) banany, pomarańcze, granaty, papaje, mango 

b) ananas, jabłko, gruszka, mango, mandarynka, 

c) granat, kiwi, papaja, cytryna, truskawka 

d) kiwi, granat, gruszka, banan, porzeczki 

6. Do grupy owoców pestkowych zaliczamy: 

a) śliwki, wiśnie, czereśnie 

b) jabłka, gruszki, pigwy 

c) kiwi, ananasy, winogrona 

d) jagody, borówki, porzeczki 

 

7. Spośród wymienionych poniżej owoców wskaż te, które zawierają 

największe ilości witaminy C: 

a) cytryna, banan, śliwki 

b) wiśnie, czereśnie, jabłka 

c) porzeczki, truskawki, maliny 

d) jabłka, brzoskwinie, gruszki 

 

8. Do grupy owoców jagodowych zaliczamy: 

a) śliwki, wiśnie, banany 

b) mandarynki, maliny, truskawki 

c) truskawki, jabłka, morele 
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d) truskawki, maliny, agrest 

9. O wartości odżywczej owoców decydują: 

a) białka i tłuszcze 

b) składniki mineralne i witaminy 

c) węglowodany i białka 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

10. Owoce deserowe to owoce: 

a)  w pełni dojrzałe 

b) o najwyższej wartości smakowej 

c) nienadające się na przetwory 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

Przepisz notatkę do zeszytu oraz zrób pracę domową w zeszycie. 

TEMAT : Potrawy z owoców 

1. Surówki owocowe to deser składający się z owoców całych lub rozdrobnionych. 

2. Kompot jest to zimny deser składający się z owoców jednego rodzaju lub mieszanych              

i syropu.                                                                                                                                       

Wyróżnia się kompoty : 

- gotowany, 

-surówkowy, 

-francuski, 

      3.    Zupy owocowe -etapy produkcji: 

             -umyć i pokroić owoce, 

             -zalać owoce wrzącą wodą, 

             - powoli gotować do rozgotowania, 

             - przetrzeć owoce przez sito, połączyć je z płynem, 

             - dodać cukier i przyprawy ( goździki, cynamon, skórkę cytrynową ) 

             - zagęścić mąką pszenną lub ziemniaczaną wymieszaną z wodą. 

         4.   Kisiele owocowe – zasady przyrządzania kisieli : 

               - odlać niewielką ilość płynu z ogólnej ilości przeznaczonej na kisiel, 

               - zimny płyn wymieszać z mąką ziemniaczaną, 

               - zagotować przecier lub płyn przeznaczony  na kisiel, odsunąć naczynie na brzeg płyty, 

               - wlewać zawiesinę, mieszając aż do skutku, 

                - kisiel zagotować 



                - wyporcjować do kompotierek ( porcja wynosi 150 g ), skrapiając kilkoma kroplami    

wody, schłodzić 

          5. Galaretki owocowe sporządza się  na bazie klarowanych, słodkich i esencjonalnych  

              wywarów z owoców lub soku owocowego, które zestala się żelatyną. 

              Podaje się w pucharkach lub kompotierkach – porcja powinna ważyć 100 g. 

  

  Praca domowa: 

1.Wyjaśnij pojęcia : 

- kompot gotowany,  

- kompot surówkowy,  

- kompot francuski. 

2. Opisz jak sporządza się galaretki owocowe ? 

 

             

 

 


