
Temat: Systemy gotowania i schładzania potraw. Technika sous-vide. 

  

COOK-CHILL – w 

dosłownym tłumaczeniu 

„ugotuj i schłodź”, to 

system pozwalający na 

przygotowanie dużej 

liczby dań w krótkim 

czasie. Polega on na 

obróbce termicznej 

potraw i gwałtownym 

obniżeniu ich 

temperatury do 3°C. 

Parametry tego procesu 

są istotne ze względu na 

obecność w żywności 

drobnoustrojów, które 

mogłyby zacząć się namnażać podczas powolnego studzenia 

produktów. 

Gorące potrawy o temperaturze 70°C  przenosi się do schładzarki szokowej, 

w której czas schładzania nie może przekroczyć 90 minut. Gotowe dania lub półprodukty można 

przechowywać najwyżej przez 5 dni, w temperaturze 0 do 3°C. 

  

  

COOK FREEZE 

– czyli „ugotuj 

i zamroź”, to 

kolejny 

system 

pozwalający z 

Schładzarko-zamrażarka szokowa 

Schładzarka szokowa 



wyprzedzeniem przygotować żywność dla dużej grupy odbiorców. 

Świeżo ugotowane potrawy, w czasie nie dłuższym niż 

270 minut, są schładzane do temperatury -18°C. 

Mogą być magazynowane w 

temperaturze zamrażania 3 miesiące. Zaletą tego systemu jest długi okres przechowywania 

żywności, główną wadą zaś – duże koszty eksploatacyjne urządzeń, wpływające na cenę 

posiłków przygotowywanych w ten sposób. Minusem jest również brak możliwości 

mrożenia niektórych potraw (np. jaj, sałatek, kremów) oraz negatywny wpływ mrożenia na 

jakość dań, co powoduje w niektórych przypadkach zmianę barwy i smaku. 

  

SOUS-VIDE to system polegający na zabezpieczeniu surowej lub częściowo gotowanej żywności 

przed dostępem czynników zewnętrznych przez jej próżniowe zapakowanie, pasteryzowanie oraz 

gwałtowne schłodzenie. Istotnym elementem tego procesu jest dokładna obróbka wstępna 

przygotowywanej żywności, co zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne tej metody i obniża ryzyko 

zakażenia. Trwałość takich produktów, przechowywanych w warunkach chłodniczych w 

temperaturze od 0 do 3°C, wynosi maks.21 dni. Zaletą tej metody są walory organoleptyczne 

przygotowywanych potraw, jak również, w porównaniu z konwencjonalną obróbką termiczną, 

zdecydowanie mniej oparów i zapachów wydzielanych z gotowanych produktów. Gotowanie 

produktów zapakowanych próżniowo obniża temperaturę wrzenia zawartej w nich wody poniżej 

100°C. Istota techniki sous-vide polega na gotowaniu w kąpieli wodnej produktów zapakowanych 

próżniowo. Urządzeniem umożliwiającym przygotowanie potraw tą metodą jest cyrkulator 

wyposażony w pompę, która zapewnia stabilność temperatury podczas gotowania produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakowarka próżniowa 



 


