
TEMAT  :Gotowanie 

1.Gotowanie polega na ogrzewaniu półproduktu w środowisku wodnym lub w parze 

wodnej w temperaturze (100°C) pod ciśnieniem atmosferycznym lub podwyższonym.. 

2.Proces ten przeprowadza się w: 

• garnkach tradycyjnych, 

• garnkach z perforowaną wkładką do gotowania na parze, 

• w garnkach akutermicznych, 

• kuchniach mikrofalowych, 

• piecach konwekcyjno-parowych (na parze), 

• w szybkowarach, autoklawach, szafach ciśnieniowych – pod zwiększonym 

ciśnieniem. 

3.Gotowanie tradycyjne polega na ogrzewaniu półproduktów w dużej ilości 

płynu w temperaturze wrzenia wody (100°C).,powoduje duże ubytki masy oraz składników 

odżywczych, takich jak sole mineralne i witaminy rozpuszczalne w wodzie.                                                                 

Wysokość strat składników odżywczych zależy od: 

• ilości użytej wody, 

• czasu gotowania, 

• stopnia rozdrobnienia surowca, 

• temperatury użytej wody. 

4.Poszetowanie prowadzi się w temperaturze 75–95°C, w dużej ilości płynu 

słodko-kwaśnego. Stosowane do półproduktów o delikatnej strukturze, np. ryb. Półprodukt 

wkłada się do wrzącego płynu, a następnie powoli ogrzewa – tzw. mruganie. 

5.Gotowanie w małej ilości płynu – we własnym sosie, w temperaturze 

ok. 100°C, z niewielkim dodatkiem wody. Stosowane do delikatnych produktów. 

6.Gotowanie w parze wodnej pod normalnym ciśnieniem w temperaturze ok. 100°C,surowiec 

umieszcza się na sicie nad wrzącą wodą. 

7. Gotowanie w wodzie lub parze pod zwiększonym ciśnieniem- 0,05- 0,2 MPa. ( szybkowar ) 

8.Garnki akutermiczne mają grube dno, akumulujące ciepło oraz dopasowaną 

do ścianek garnka pokrywę. W wyniku skraplania pary w górnej części garnka 



wewnątrz naczynia wytwarzane jest podciśnienie i gotowanie może być prowadzone 

poniżej temperatury wrzenia 

 

 

8.Szybkowar ma hermetyczne zamknięcie, dzięki temu możliwe jest podniesienie 

ciśnienia wewnątrz garnka. Pozwala to podwyższyć temperaturę 

wrzenia wody, co skraca czas obróbki cieplnej. Dzięki specjalnym wkładkom 

możliwe jest gotowanie na parze. 

Należy pamiętać o właściwej obsłudze szybkowaru, tzn.: 

1. sprawdzić zawór bezpieczeństwa, 

2. właściwie nałożyć pokrywę, 

3. po gotowaniu zredukować ciśnienie pod strumieniem zimnej wody. 

   Szybkowar -gotowanie pod zwiększonym ciśnieniem 

 

 



Praca domowa dla osób chętnych – na dodatkową ocenę                                                                                            

1.Jakie są różnice między gotowaniem na parze i w wodzie? ( uwzględnij 

naczynia, temperaturę, wartość odżywczą ) 


