
Technologia Gastronomiczna 

Temat: Podsumowanie wiadomości na temat owoców. 

Drodzy uczniowie klasy I K1M1 

Okazało się, ze nie wszystkie moje pliki umieszczone były prawidłowo. Z tego względu, że 

podobnie się nazywały, komputer je nie rozróżniał i najczęściej do każdej lekcji dołączony 

był ten sam plik. Dlatego umieszczam je jeszcze raz, tak, żebyście mogli uzupełnić i 

usystematyzować swoje wiadomości., chociaż i tak większość z Was posiłkowała się 

podręcznikiem. 

Brakująca lekcja z dn. 7 kwietnia: 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA(2)            TEMAT: PODZIAŁ OWOCÓW 

1. Podział owoców ze względu na zastosowanie: 

 

 
 

 

 

 



 

2. Podział owoców  ze względu na cechy użytkowe 

 

 
 

Praca domowa: do każdej grupy owoców napiszcie przykłady 

 ( znajdziecie je w książce, w tabeli, rozdział 9.1). 

Nie zapominacie o bieżącym uzupełnianiu zeszytu. uzupełnianiu zeszytu.  

 

 

Lekcje, które powinny się znaleźć pod datą 15 kwietnia ( były 3 razy owoce 

pestkowe ) 

TEMAT: CHARAKTERYSTYKA OWOCÓW JAGODOWYCH. 

 

Zapoznaj się z materiałem w książce-owoce jagodowe 



Wspólną cechą większości owoców jagodowych (oprócz truskawek i poziomek) jest 

zlokalizowanie nasion wewnątrz bardzo soczystego miąższu (rys. 12.3) oraz nietrwałość. 

Rozróżnia się owoce jagodowe leśne i ogrodowe. Wiele gatunków leśnych hoduje się 

obecnie w ogrodach. w tabeli 12.6 przedstawiłam charakterystykę owoców jagodowych 

hodowlanych (ogrodowych). 

 

1. Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców jagodowych. 

W owocach jagodowych znajdziemy mnóstwo witamin – C, A, B, składników 
mineralnych, beta-karotenu, kwasu foliowego oraz polifenoli. Dzięki tym składnikom 
owoce z tej grupy działają przeciwzapalnie i bakteriobójczo, dlatego zaleca się ich 
spożywanie w czasie przeziębień oraz w celu podniesienia odporności. Zawierają też 
mnóstwo błonnika pokarmowego. 
Owoce jagodowe są również pełne antyoksydantów, które niszczą wolne rodniki. 
Działają przeciwwirusowo i działają pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy. 
Poprawiają wzrok I zapobiegają owrzodzeniu układu pokarmowego. Ponadto chronią 
przed powstawaniem nowotworów. 

2. Charakterystyka i zastosowanie owoców jagodowych 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,101460,11864172,Kwas_foliowy___straznik_ukladu_nerwowego.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101460,22945582,blonnik-jego-rola-w-organizmie-najlepsze-zrodla-i-skutki.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101460,20910333,antyoksydanty-superbron-przeciwko-chorobom-i-starzeniu-sie.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,23962903,wolne-rodniki-wszystko-co-trzeba-o-nich-wiedziec.html


 

 

 



 

WARTO WIEDZIEĆ (kcal/100g) 

 
 

 

 



 

 

TEMAT: CHARAKTERYSTYKA OWOCÓW  ZIARNKOWYCH 

Zapoznaj się z materiałem w książce-owoce ziarnkowe 

Wspólną cechą owoców ziarnkowych jest znajdujące się wewnątrz gniazdo nasienne, które 

składa się z pięciu komór. W każdej z nich są umieszczone 2–3 nasiona (rys. 12.1). 

 

 

 

 



1. Jabłka 

Jabłka stanowią cenny surowiec w przetwórstwie, otrzymuje się z nich: dodatki 

do potraw gotowanych, smażonych, duszonych, ciast, deserów i sosów, kompoty, 

soki, powidła, marmolady, dżemy, sosy, przeciery, susz, wino, calvados, cydr. 

Wybrane odmiany jabłek scharakteryzowano w tabeli 12. 

 

 
 

2. Gruszki 

Gruszki (tab. 12.4) są wykorzystywane głównie jako owoc deserowy, tzn. są 

spożywane nieprzetworzone. Cechą charakterystyczną gruszek jest warstwa 

komórek kamiennych, która zmniejsza strawność gruszek i ogranicza ich 

zastosowanie. Gruszki są przeznaczane na susz, owoce kandyzowane, marynaty.  



 

 

3. Pigwa 

 

Rośnie jako krzew ozdobny, ma kuliste owoce o skorkowaciałej skórce. 

Wykorzystywana jest do produkcji dżemów, konfitur, nalewek, jako dodatek do 

kompotów i herbaty. Ze względu na znaczną ilość pektyny jest odpowiednia na 

galaretki. 

 

Lekcje z dn. 21 kwietnia ( powtórzyła się 3 razy obróbka wstępna owoców) 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA (1) 

TEMAT: OWOCE POŁUDNIOWE 

 

 



 

PRZYKŁADY 

 



 

 



 

 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA (2) 

TEMAT: OWOCE SUCHE 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w książce. 

 

Owoce suche to: Orzechy, migdały, kasztany. 

 



1. Orzechy 

 



 

 

2. Migdały 

 

 



3. Kasztany jadalne 

 

 

Jutro ciąg dalszy, zaglądajcie na stronę internetową  


