
Temat: Smażenie, duszenie i pieczenie. 

1.Smażenie 

Smażenie polega na ogrzewaniu półproduktu w tłuszczu lub beztłuszczowo. 

Smażenie na tłuszczu można prowadzić na kilka sposobów: 

• z zastosowaniem cienkiej warstwy tłuszczu o temperaturze 170–220°C 

(mięso formowane porcjowe, lane potrawy mączne), 

• z zastosowaniem średniej warstwy tłuszczu o temperaturze 160–190°C 

(płaskie porcje mięsa formowane z mas mielonych, ryby, warzywa), 

• zanurzając potrawy w tłuszczu o temperaturze 130–180°C (drób porcjowany, 

chude ryby, frytki, pączki, faworki). 

Podstawową zasadą opisanych procesów jest wkładanie półproduktów na odpowiednio rozgrzany 

tłuszcz. Powoduje to szybkie ścinanie się białka na ich powierzchni, co zabezpiecza przed 

wyciekaniem soków i nadmiernym chłonięciem tłuszczu. 

  

 

 

 

Smażenie beztłuszczowe odbywa się w temperaturze do 260 °C. Proces można prowadzić na 

patelniach pokrytych powłoką teflonową oraz na płytach grzewczych. 

2.Duszenie 

Duszenie jest procesem obróbki cieplnej polegającym na obsmażeniu półproduktu w cienkiej 

warstwie tłuszczu, a następnie gotowaniu pod przykryciem w małej ilości wody i tłuszczu. Dzięki 

wstępnemu obsmażeniu potrawy uzyskują korzystne walory smakowo-zapachowe. 



*Odmianą duszenia jest gotowanie surowców bez ich wcześniejszego obsmażenia– tak zwane 

prużenie. Prowadzi się je w soku wydzielonym z surowca lub w małej ilości wody z dodatkiem 

tłuszczu. 

3.Pieczenie 

Pieczenie polega na ogrzewaniu półproduktów suchym lub nawilżonym powietrzem 

o temperaturze 170–250°C. Podczas pieczenia następuje silne rozgrzanie powierzchni pieczonego 

półproduktu do temperatury znacznie przekraczającej 100°C, natomiast wewnątrz półproduktu, 

wskutek obecności wody, temperatura dochodzi do 80–100°C. 

Proces pieczenia prowadzi się w urządzeniach różnej konstrukcji: piekarnikach, prodiżach, 

kombiwarach, piecach konwekcyjnych, konwekcyjno-parowych oraz eżektorowych (na półprodukt 

leżący na taśmie nadmuchiwane jest gorące powietrze z wielu cienkich dysz). W piecach 

konwekcyjno-parowychjest stosowany system nawilżania gorącego powietrza oraz wymuszony jego 

ruch. Pozwala to uzyskać dobrej jakości potrawy oraz zwiększa wydajności skraca czas procesu 

obróbki cieplnej. Pieczenie na rożnie polega na nadzianiu półproduktu na rożen, podczas pieczenia na 

ruszcie półprodukt układa się na ruszcie, a następnie ogrzewa się nad źródłem ciepła. 

W żywieniu dietetycznym stosuje się pieczenie w folii aluminiowej lub pergaminie. Mięso pieczone                                              

w ten sposób jest łatwiej przyswajalne, gdyż sporządza się je bez dodatku tłuszczu. 

 

 

4.Zapiekanie 

Zapiekanie jest odmianą procesu pieczenia. Ma na celu nadanie ugotowanym uprzednio                                          

i skomponowanym w potrawę surowcom pożądanych cech smakowo-zapachowych, a trwa krócej niż 

pieczenie. 

5.Opiekanie 

Opiekanie jest formą pieczenia, w której energia dostarczana do produktu pochodzi                                                          

z  promieniowania podczerwonego. Energia fal elektromagnetycznych wnika do zewnętrznych 

warstw produktu i zamienia się w ciepło. Opiekaniu poddaje się ryby, małe tuszki drobiu, owoce                           

i warzywa o delikatnej strukturze. 

 



Dzień dobry  

Proszę zapoznać się z materiałem i przepisać do zeszytu. 

Pozdrawiam M. Zimna 

 

 


