
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA _ IITGTS 

TEMAT :Poprawa sprawdzianu – „Mięso zwierząt rzeźnych” 

TEMAT:  Potrawy gotowane z mięsa 

1.Do gotowania najczęściej przeznacza się: 

  wołowinę: mostek, rozbratel, karkówka, szponder, antrykot, szyja, łopatka, pręga; 

  cielęcinę: karkówka, łopatka, szyja, łata, mostek, ogon, goleń; 

  wieprzowinę: podgardle, żeberka, głowa z ryjem, golonka, łopatka, nogi, pachwina; 

  baraninę: goleń, mostek, karkówka, ogon. 

      Koniny nie poddaje się gotowaniu ze względu na specyficzny smak i zapach. 

2. Podstawowy asortyment potraw gotowanych to:                                                                                     

- wywary,                                                                                                                                                           

- rosoły,                                                                                                                                                                         

- sztuka mięsa,                                                                                                                                                                                                                                 

- mięso  z rosołu,                                                                                                                                                 

- potrawka,                                                                                                                                                                                        

- mięsa gotowane peklowane i wędzone                                                                                                                            

- wyroby z masy mielonej. 

3.Obróbka wstępna mięsa 

W celu zminimalizowania strat składników, mięso płucze się w dużych kawałkach i pod 

bieżącą wodą. Nie powinno się moczyć mięsa w wodzie, gdyż substancje rozpuszczalne 

przechodzą do wody. Po opłukaniu należy usunąć pieczęcie znajdujące się na powierzchni 

mięsa, nie usuwa się powięzi i ścięgien. Gdy mamy do czynienia z mięsem mrożonym 

wskazane jest powolne rozmrażanie w temperaturze 0–4°C. Nie powinno się rozmrażać 

w temperaturze ok. 20°C i w ciepłej wodzie, gdyż występują wtedy duże straty substancji 

odżywczych. 

4. Gotowanie rosołu i sztuki mięsa 

Rosół i sztukę mięsa przygotowuje się z wołowiny ze względu na walory smakowe 

i zapachowe. Rosół zaczynamy gotować od włożenia kości lub mięsa do zimnej wody, wtedy 

wszystkie składniki przechodzą do wywaru. Gotujemy powoli. Mięso na sztukę mięsa 

wkłada się do wrzącej wody lub wywaru z kości i gotuje wolno przez 2–3 godziny. Czas 

zależy od wielkości kawałków mięsa. Pod koniec gotowania dodaje się włoszczyznę                           
i przyprawy. 

Złocisty kolor rosołu uzyskuje się poprzez dodanie zrumienionej bez tłuszczu cebuli. 

Podczas obróbki cieplnej część białek ścina się w postaci szumowin, białko które 

wypłukuje się z mięsa ścina się w postaci kłaczków i przechodzi do wywaru. Ścinanie białek 

powoduje zmianę barwy i kurczenie się mięsa. Gotowanie mięsa w temp. nieco poniżej 

100oC nazywamy „mruganiem”, oznacza to powolne gotowanie. 

5.Gotowanie potrawki 

Mięso na potrawkę gotuje się w dużym kawałku, potem porcjuje i podaje w sosie 

sporządzonym na wywarze z mięsa. Wykonując sos należy z masła i mąki sporządzić 
podprawę zacieraną i rozprowadzić ją niewielką ilością wywaru z mięsa. Do pozostałego 

wywaru dodać podprawę, zagotować, doprawić do smaku. Mięso podgrzać w sosie. 

Na potrawkę przeznacza się cielęcinę i jagnięcinę. 


