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Zadanie do wykonania na ostatniej stronie! 
 
Rodzaje deserów i ich charakterystyka. Techniki sporządzania deserów. 
Desery lodowe.Zasady produkcji i przechowywania deserów. 
Zasady dekoracji i podawania deserów. 
 
Materiał do powyższych tematów znajduje się w podręczniku Sporządzanie i ekspedycja 
potraw i napojów na str. 70-86 
Zagadnienia do opracowania: 

1. Co to jest deser? 
2. Podział deserów ze względu na sposób zestalenia? 
3. Podział deserów ze względu na temperaturę podania? 
4. Wymień składniki główne deserów. 
5. Składniki smakowe deserów 
6. Składniki barwiące deserów. 
7. Składniki zestalające deserów. 
8. Składniki dekoracyjne deserów. 
9. Wymień desery, których głównym składnikiem jest kasza. Podaj rodzaje kaszy. 
10. Wymień desery, których głównym składnikiem jest mąka. Podaj rodzaje kaszy. 
11. Wymień desery, których głównym składnikiem są owoce 
12. Wymień desery, których głównym składnikiem są jaja 
13. Na czym polega zestalenie deserów na gorąco i co stanowi ich czynnik zestalający? 
14. Wymień desery zestalane na zimno. 
15. Wymień desery zestalane na gorąco. 
16. Wymień desery świata. Co to jest bakława? 
17. Wymień techniki sporządzania deserów. 
18. Co to jest flambirowanie? 
19. Przykłady deserów w zależności od od zastosowanej techniki sporządzania. 
20. Schemat produkcji lodów i sorbetów. 
21. Co to są musy lodowe / pianki i desery parfait /? 
22. Co obejmują ogólne zasady komponowania deserów? 
23. Co to jest i na czym polega temperowanie czekolady? 
24. W jaki sposób należy przygotować owoce do dekoracji deserów? 
25. Jakie znasz naczynia do podawania deserów? 
26. Dlaczego desery nalezy przechowywać w warunkach chłodniczych? 

 
Życzę owocnej i systematycznej pracy.  Proszę o wykonanie 2 testów online i 
wysłanie na messengera. Czerwiec coraz bliżej. 
 
Joanna Szczepaniak 



 
 
Proszę o odesłanie zadania umieszonego na ostatniej stronie do dnia          
26.04.2020 na maila: joannaszczepaniakzsp4@gmail.com  
i zapisanie pracy przed wysłaniem: imię i nazwisko oraz klasa.  
 
 
 
Zad. 
 
Zaproponuj dodatki oraz dobierz  naczynia do podania: 

1. naleśników na słodko 
2. leguminy z kaszy manny, 
3.  kremu cytrynowego 
4.  lodów waniliowych 
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