
Organizacja produkcji gastronomicznej III TG/TF 

TEMAT: Metody i techniki produkcji potraw i napojów 

(podręcznik str.56) 

Metody i techniki sporządzania potraw i napojów dzielą się na obróbkę wstępną                                     

i obróbkę cieplną surowców. Większość surowców przeznaczonych do produkcji 

potraw, w szczególności te pochodzenia roślinnego, poddaje się obróbce wstępnej. 

Obróbka wstępna jest jednym z etapów sporządzania potraw i napojów oraz obejmuje 

obróbkę wstępną brudną i obróbkę wstępną czystą. 

Techniki sporządzania potraw i napojów są to czynności zaliczane do etapów 

obróbki wstępnej i prowadzące do otrzymania półproduktu. Do technik zalicza się: 

sortowanie, mycie, oczyszczenie, płukanie, rozdrabnianie, porcjowanie, formowanie. 

Metody sporządzania potraw i napojów są to czynności związane ze zmianą 

właściwości surowców i półproduktów prowadzące do otrzymania produktu o 

pożądanych cechach, nadającego się do konsumpcji. Do metod kulinarnych zaliczamy: 

gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie, grillowanie, blanszowanie. 

                                  Metody i techniki sporządzania potraw i napojów 

 



Sortowanie ma na celu m.in. segregowanie surowca ze względu na wielkość, gatunek, 

stopień dojrzałości, oddzielenie sztuk zdrowych od zepsutych, usunięcie grubszych 

zanieczyszczeń. Czynność ta ma wpływ na prawidłowy przebieg obróbki mechanicznej 

surowca – dobór czasu pracy urządzenia, np. obieraczki, i obróbki cieplnej – dobór czasu 

gotowania. Można ją wykonywać ręcznie lub mechanicznie (za pomocą sortowników). 

Mycie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń zewnętrznych, zmniejszenie ilości odpadów 

podczas obróbki ręcznej i mechanicznej, zmniejszenie strat wartości odżywczej, 

oczyszczanie powierzchni ściernych maszyn do obierania. Przeprowadza się je ręcznie 

(w pomieszczeniach wyposażonych w baseny lub wanny) lub mechanicznie                                   

(z wykorzystaniem płuczek mechanicznych).  

Oczyszczanie oraz doczyszczanie mają na celu usunięcie części niejadalnych, 

zdrewniałych części łodyg, naskórka oraz obłuskiwanie ziarna. Sposób oczyszczania jest 

uwarunkowany rodzajem surowca. Czyszcząc warzywa, należy pamiętać o ich 

właściwościach i rozmieszczeniu w nich składników odżywczych (dostosowanie 

sposobu oczyszczania). Można je przeprowadzać ręcznie lub mechanicznie. Do ręcznego 

obierania warzyw sto stosuje się noże jarzyniaki lub obieraczki. Oczyszczanie 

mechaniczne przeprowadza się w płuczko-obieraczkach lub obieraczkach 

mechanicznych. Po oczyszczaniu mechanicznym należy doczyścić warzywa ręcznie. 

Oczyszczanie marchwi: przygotować stanowisko pracy, marchew uchwycić lewą ręką  

i oprzeć cieńszym końcem o deskę, następnie skrobać długimi pociągnięciami noża, 

począwszy od nasady do cieńszej części, obracając wokoło, doczyścić i obciąć koniec, 

doczyścić gruby koniec, obciąć nasadę liści.  

Oczyszczanie ryb przeprowadza się na deskach. Polega na usuwaniu łusek z ryb za 

pomocą tarki lub ostrego noża. 

Oczyszczanie mięsa polega na usunięciu powięzi i ścięgien za pomocą noża, natomiast 

do wykrawania kości służy specjalny nóż trybownik o cienkim, zwężającym się ku 

końcowi ostrzu. 

Płukanie ma na celu usunięcie pozostałości brudu, należy je przeprowadzać pod 

bieżącą wodą bardzo szybko, aby ograniczyć straty składników odżywczych. 

Rozdrabnianie ma na celu podział na mniejsze części oraz nadanie surowcom 

odpowiedniego kształtu. Wśród sposobów rozdrabniania wyróżniamy: mielenie, tarcie, 

szatkowanie, krajanie, siekanie, przecieranie, wydrążanie, miażdżenie. Rozdrabnianie 

można przeprowadzać ręcznie za pomocą tarki, noża, szatkownicy lub mechanicznie, 

wykorzystując różne maszyny, w zależności od rodzaju surowca np. warzywa za pomocą 

krajalnicy, robota wieloczynnościowego, mięso za pomocą maszyny typu wilk, kawę za 

pomocą młynków. 

Rozdrabniając warzywa nożem, wykonujemy następujące ruchy: 



ruch odrywany podczas krojenia w poprzeczne paski i plastry, 

ruch falisty podczas krojenia w drobne paski, 

ruch piłujący podczas rozdrabniania soczystych, delikatnych i miękkich warzyw  

lub owoców. 

Poniżej przedstawiono schemat przedstawiający obróbkę wstępną warzyw 

stosowanych do produkcji zupy jarzynowej. 
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Formowanie i porcjowanie mają na celu nadanie kształtu zgodnie z przeznaczeniem 

kulinarnym. 

Moczenie w wodzie związane jest z przygotowaniem nasion roślin strączkowych oraz 

suszonych grzybów i owoców do spożycia. 

 W przypadku mięsa dodatkowo wymagane jest: wykrawanie, porcjowanie, 
dojrzewanie, pobijanie, formowanie, szpikowanie, peklowanie.  

 
Dzień dobry! 
Proszę sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym oraz wyjaśnić pojęcia. 
 
Praca domowa 
Wyjaśnij pojęcia: 
-Blanszowanie 
- Dojrzewanie 
-Szpikowanie . 
-Peklowanie

Pobranie surowców i półproduktów z magazynu. Ocena jakości surowców 

któw z magazynu.   Ocena jakości surowców. 
Magazyn warzyw i owoców 

 

Natka 

pietruszki 
Cebula Marchew Pietruszk

a 

Seler Por Kapusta 

biała 

Ziemniaki 

Obróbka wstępna brudna 

Warzywa korzeniowe: dokładnie umyć szczoteczką w zimnej wodzie; okroić liście (liście 
pietruszki pozostawić, odciąć i wykorzystać do wywaru); małe korzonki oczyścić, wypłukać. 
Warzywa kapustne: zdjąć wierzchnie zwiędnięte i nadpsute liście; przyciąć głąb i dokładnie 
umyć. Natka pietruszki: pietruszkę dokładnie opłukać, osączyć. Cebula: umyć; ściąć piętkę; 
usunąć suche liście; opłukać. Por: odciąć korzenie oraz wierzchnie nadpsute, zwiędnięte liście; 
przyciąć zielone końce, przekrajać wzdłuż i dokładnie umyć tak, aby nie pozostawały 
zanieczyszczenia między liśćmi. Ziemniaki: obróbka mechaniczna, płukanie, oczkowanie, płukanie 
i przechowywanie w zimnej wodzie w chłodni. 

 



 


