
  

 
 

1. Uzupełnij Poniższą tabelkę, odpowiednio dopisz owoce lub grupę owoców 

 

Jagodowe ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

……………… Wiśnie, czereśnie, śliwki, morele, brzoskwinie 

Ziarnkowe ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

……………… Orzechy włoskie, laskowe, 
………………………………………………………………………. 

Południowe ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

2. Wymień zastosowanie technologiczne owoców jagodowych 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Wymień wartość odżywczych owoców 

Witaminy 

…………………………………………………………………………………… 

Składniki mineralne 
………………………………………………………………………… 

Węglowodany 
……………………………………………………………………………… 

 

4. Jakie znaczenie w produkcji dżemów mają pektyny znajdujące się w 

owocach? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA                            

Temat: Sprawdzian –owoce 



  

5. Nazwij poniższe owoce i zaproponuj zastosowanie gastronomiczne.
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……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

6. Wymień najważniejsze warunki przechowywania owoców 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

7. Jak należy postępować z jabłkiem po obraniu, aby zachować świeży jasny 

wygląd i nie doprowadzić do ciemnienia powierzchni? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

8. Do zakładu gastronomicznego przywieziono skrzynkę jabłek, zaproponuj 

etapy obróbki wstępnej. 



  

A………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

C………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

D………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Wymień owoce suche i ich zastosowanie w technologii gastronomicznej. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

10. Jakimi kryteriami możemy określić dojrzałość owoców? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

11. Omów i opisz sposób wykonania kompotu, kisielu, sałatki i żupy 

 

Sposób wykonania Sposób wykonania 

Kompotu z truskawek Kisielu z brzoskwini 

Sposób wykonania Sposób wykonania 



  

Sałatki wieloowocowej Zupy wiśniowej 

 

12. Wyjaśnij pojęcia 

Pulpa owocowa ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

Sok owocowy …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Marmolada …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Dżem ………………………………………………………………………… 

…………………………………..……………………………………………… 

Powidła ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Konfitura ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Jakie zjawisko zachodzi podczas sporządzania powyższych przetworów? 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

Rozwiązanie prześlij na adres: 

gocha-zimna@wp.pl 

 

2   Temat:Wartość odżywcza mleka 

 
1.Mleko jest wydzieliną gruczołów mlecznych ssaków. Człowiek użytkuje mleko różnych 

ssaków, ale nazwa mleko jest zarezerwowana wyłącznie dla mleka krowiego. Mleko 

pochodzące od innych ssaków powinno mieć w nazwie podane określenie ssaka od którego 

pochodzi np. mleko kozie, owcze. 

2.Skład chemiczny mleka.                                                                                                                                                                

 Woda 87,7% 

 Białko 3,2% 

 Tłuszcz 3,4% 

 Laktoza 4,6% 

 Popiół (składniki mineralne) 0,7% 

3. Białka – mleko jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka, występującego 

w postaci koloidalnej. Wśród białek mleka wyróżnia się dwie zasadnicze grupy: białka 

kazeinowe, określane potocznie jako kazeiną oraz białka serwatkowe, w skład których 

wchodzą głównie laktoalbuminy i laktoglobuliny. Kazeina pod wpływem kwasów lub 

enzymów ulega koagulacji, czyli wytrąceniu w postaci skrzepu, która to właściwość jest 
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wykorzystywana do produkcji serów i kazeiny spożywczej. 

4.Tłuszcz występuje w mleku w postaci emulsji (w 1 cm3 mleka jest 6 mln kuleczek 

tłuszczowych) i jest dlatego łatwo strawny i dobrze przyswajalny. Zawiera mało NNKT, 

a stosunkowo dużo cholesterolu. 

5.Laktoza – cukier mleczny to główny reprezentant cukrowców mleka. Laktoza odgrywa 

znaczącą rolę w produkcji napojów fermentowanych z mleka - pod wpływem drobnoustrojów 

ulega fermentacji mlekowej, w wyniku której powstaje kwas mlekowy i inne substancje, które 

wpływają na smak tych napojów. 

6.Składniki mineralne – mleko i jego przetwory są najlepszym źródłem bardzo dobrze 

przyswajalnego wapnia dla człowieka, oraz zawierają inne makroelementy: fosfor, potas, 

chlor i magnez, a także mikroelementy: cynk, miedź, jod, mangan. 

7.Witaminy – mleko zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A i D (ich ilość zależy 

od zawartości tłuszczu w mleku lub przetworach), jak i rozpuszczalne w wodzie, zwłaszcza 

witaminę B2. Jedynie witamina C występuje w mleku i jego przetworach w ilościach 

śladowych. 

8.Wartość energetyczna mleka zależy od zawartości tłuszczu i może wynosić od 64 

kcal/100g (mleko o zawartości 3,5% tłuszczu) do 40 kcal/100g (mleko zawierające 0,5% 

tłuszczu). 

9.Mikroflora mleka 

W mleku występuje wiele drobnoustrojów, które albo stanowią rodzimą mikroflorę, albo 

mogą się dostawać z organizmu zwierzęcia lub z otoczenia. W mleku można wyróżnić 
drobnoustroje: 

 pożyteczne – np. bakterie kwasu mlekowego (mikroflora rodzima), 

 szkodliwe – np. bakterie z grupy coli (pałeczka okrężnicy, która może spowodować 
zatrucia pokarmowe), bakterie gnilne (wywołujące niekorzystne zmiany smaku 

i zapachu), 

 niebezpieczne – bakterie chorobotwórcze (np. gruźlicy, pryszczycy, tyfusu oraz wirusy). 

 

 

 

3. TEMAT: Cechy fizyczne i organoleptyczne mleka i przetworów    

mlecznych       
 
 

1.Gęstość mleka 1,02 -1,033 g/cm3  
2.Zebranie z mleka tłuszczu zwiększa jego gęstość, natomiast jego rozcieńczenie 
wodą powoduje zmniejszenie gęstości mleka (wskaźnik sfałszowania mleka )  
 
3.Barwa - powinna być biała z jasnokremowym odcieniem jej intensywność zależy 
od zawartości karotenu w tłuszczu mleka. 
4.Smak - dobre mleko ma smak przyjemny, łagodny lekko słodki  
5.Zapach - bezwonne 
6.Obce zapachy i posmak mleka mogą być wywołane przez wchłonięcie 
zapachów z otoczenia, zła pasza, zanieczyszczenia mechaniczne.  
  
7.Kwasowość mleka ph od 6,5 do 6,7 . 
8.Temperatura zamarzania- mleko zamarza w temperaturze -0,55 C. 
9.Zdolność pienienia się – szczególnie mocno pieni się mleko odłuszczone, w 
którym podczas wtłaczania powietrza ( przelewania, ubijania do kawy) białko jest 



  

wykorzystywane do utworzenia otoczki białkowej pęcherzyków powietrza .Mleko 
zawierające tłuszcz trudniej się pieni. 
 


