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Temat: Zasady gospodarowania odpadami. 

BARDZO WAŻNA INFORMACJI PRZY KOŃCU LEKCJI !!! 

1. Niektóre znaki zamieszczone na opakowaniach żywności. 

Celem nanoszenia na opakowania znaków graficznych związanych z ochroną środowiska jest: 

 przekazanie informacji ułatwiających gospodarkę odpadami; 

 wskazywanie na sposoby postępowania z nimi; 

 ułatwienie właściwej segregacji odpadów. 

 
Możliwość ponownego wykorzystania – dotyczy opakowań wielokrotnego użytku (co najmniej 2-

krotnego. Symbol „a” może być na beczkach, puszkach, a także na butelkach, pojemnikach szklanych. 

Opakowania biodegradowalne „b” – oznacza opakowania, które rozłożą się podczas kompostowania, 

jak np. torby papierowe. 

Opakowania nadające się do recyclingu „c” oznacza że opakowania można ponownie przetworzyć. Z 

odzyskanych surowców powstaje inny produkt (puszki aluminiowe, niektóre tworzywa sztuczne, pa-

pier i tektury i in. 

Opakowanie, które należy wyrzucić do kosza ma znak „d”. 

Opakowania szklane „e” nadają się do recyclingu i wrzucamy je do specjalnego pojemnika. 

 

2. Gospodarowanie odpadami w gastronomii. 

Odpady pochodzące z produkcji gastronomicznej należą do bioodpadów ulegających biodegradacji. 

Producent żywności, którego działania powodują lub mogą powodować powstawanie odpadów, powinien 

te działania planować, projektować i prowadzić w taki sposób, aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na śro-

dowisko przy wytwarzaniu produktów, a także podczas i po zakończeniu ich użytkowania; 



 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie można zapobiec po-

wstawaniu odpadów; 

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których po-

wstaniu nie można zapobiec lub których nie można poddać odzyskowi. 

Prowadzenie kuchni we właściwy sposób na wszystkich etapach procesu przygotowywania posiłków 

przyczynia się do ograniczania odpadów i obejmuje: 

 kontrolowanie na bieżąco stanu zapasów i tempa sprzedaży; 

 kontrolowanie terminu przydatności produktów do spożycia podczas ich przechowywania; 

 zapobieganie nadprodukcji już na etapie planowania; 

 kupowanie i przechowywanie tylko tych produktów, które zostaną zużyte. 

W fazie produkcji, podczas której powstaje najwięcej odpadów spożywczych, trzeba starać się wykorzy-

stać jak największą część produktu. Jeśli to możliwe, należy zużyć także kości, okrawki, np. do zupy czy 

sałatek. Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie porcjowanie, które może zapobiec pozostawaniu 

jedzenia. 

Przykłady ekonomicznego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. 

 



3. Odpadki poprodukcyjne to niejadalne produkty uboczne, które należy odpowiednio zagospodarować, 

inaczej mogą stanowić dodatkowe źródło zanieczyszczeń i stać się miejscem bytowania szkodników. 

Mogą się też okazać siedliskiem chorób zakaźnych i przyczyniać się do ich przenoszenia. 

Odpady powstają: 

 w kuchni (np. oleje smażalnicze, niejadalne części warzyw), 

 w sali konsumpcyjnej (np. niespożyte potrawy oraz resztki potraw). 

Ważne! Odpady te muszą zostać usunięte. Takiej żywności nie wolno gościom podawać ponownie ani 

przetwarzać po zastosowaniu obróbki termicznej. Nie wolno jej również zamrażać. 

Zasady postępowania z odpadami żywnościowymi powstającymi na sali konsumpcyjnej i na zapleczu 

kuchennym: 

 Należy je zawsze umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Muszą one 

być szczelne, czyste i odpowiednio oznakowane (np. napisem „odpady pokonsumpcyjne") lub 

mieć wyróżniający się kolor. Powinny się również otwierać w taki sposób, aby pracownik nie mu-

siał dotykać ich dłonią (można je otwierać za pomocą nóg). 

 Trzeba je usuwać na bieżąco zarówno z sali konsumpcyjnej, jak i pomieszczeń kuchennych. Po-

jemnik zapełniony do 2/3 wysokości uważa się za pełny i należy go opróżnić. 

 Miejsce składowania odpadów w strefie produkcyjnej musi znajdować się daleko od miejsc, w 

których wykonywane są jakiekolwiek czynności związane z obróbką żywności. Pojemniki na od-

pady trzeba utrzymywać w należytej czystości, po każdorazowym opróżnieniu muszą zostać umy-

te i zdezynfekowane. Okresowo należy również czyścić kontenery. Wykonują to zazwyczaj firmy, 

które zajmują się ich opróżnianiem i wywozem odpadów. 

Zgodnie z zasadami systemu HACCP odpadów nie można przekazywać prywatnym odbiorcom (np. dla 

zwierząt), ale trzeba je likwidować. Można to robić przez podpisanie umowy z firmą, która będzie odbie-

rała odpady. 

Podpisanie umowy z firmą zewnętrzną wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków 

do odprowadzania i składowania odpadków. Na terenie zakładu musi znajdować się magazyn, w którym 

będą gromadzone niejadalne produkty uboczne, zużyte oleje jadalne oraz odpadki pokonsumpcyjne. Po-

winien on być zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo utrzymać w czystości aby nie 

miały do niego dostępu szkodniki zarówno z zewnątrz i od wewnątrz zakładu oraz zapewnienie warun-

ków chłodniczych. 

Uwaga! 

Na następnej stronie zamieszczony jest sprawdzian. To już chyba ostatni w tym roku szkolnym. 

Postarajcie się napisać go jak najlepiej. Potrzebne są dobre oceny. Dobrze byłoby gdyby udało Wam się 

napisać i przysłać do mnie najpóźniej do wtorku 26 maja. Wybieram się do szkoły w środę lub w czwar-

tek żeby wpisać oceny do dziennika i zorientować się jakie oceny wystawić na koniec roku szkolnego. 

Za tydzień temat lekcji to będzie „Powtórzenie materiału i przygotowanie do sprawdzianu”. 

Za dwa tygodnie będzie temat „Sprawdzian „Postępowanie z odpadami w gastronomii”. 

Ale tak naprawdę to te tematy będą już zrealizowane, a Wy będziecie mieć czas na ewentualną po-

prawę ocen i na inne lekcje. 

Chyba warto zmobilizować się i zrobić to do wtorku. Jeśli ktoś nie będzie mógł, to ostateczny termin 

jest 2 czerwca, ponieważ do 5 czerwca muszę wystawić oceny. Wiecie że 8, 9 i 10 czerwca macie wol-

ne, bo są matury. Zostanie tylko czwartek i piątek , ale to czas dla wychowawców na „podliczenie” 

dziennika” bo rada pedagogiczna klasyfikacyjna już w poniedziałek 15 czerwca. 

LICZĘ NA WAS. POWODZENIA   

 

https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-lokalem/haccp-system-analizy-zagrozen-i-krytycznych-punktow-kontroli


Postępowanie z odpadami w gastronomii 
 

Punktów ………… / 30 
 

1. Sprawne gospodarowanie odpadami polega na 
prowadzeniu kuchni w sposób zrównoważony na 
wszystkich etapach procesu przygotowania posił-
ków. Działania powodujące ograniczenie powsta-
wania odpadów to:   Pkt. 8 
 

A) …………………………………………………. 

…………………………………………………. 

B) …………………………………………………… 

………………………………………………….. 

C) ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

D) …………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
2. Aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych resz-

tek na talerzach należy: 
A) używać mniejszych talerzy  
B) wydawać mniejsze porcje  
C) przygotować posiłki chętnie spożywane przez 

konsumentów 
D) zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 

porcjowanie 
 

3. Cele nanoszenia na opakowaniach znaków gra-
ficznych to:    Pkt. 6 

A) ……………………………………………………. 

B) …………………………………………………… 

C) ………………………………………………….. 

 
4. Wykorzystanie odpadów technologicznych i su-

rowców wtórnych do procesu produkcji nowych 
materiałów to 

A) reforming 
B) recykling 
C) rekultywacja 
D) rewitalizacja 

 

5. Przedstawiony znak graficzny oznacza: 
A) możliwość ponownego wykorzystania 
B) opakowanie biodegradowalne 
C) opakowanie nadające się do recyklingu 

 

6. Na opakowaniu widnieje znak , który ozna-
cza, że opakowanie 

A) można zwrócić producentowi 
B) opakowanie biodegradowalne 
C) nadaje się do wielokrotnego użycia 
D) dopuszcza się do ponownego przetwór-

stwa (przydatne jest do recyklingu  
 

7. Przedstawiony znak graficzny oznacza: 
A) wrzuć do kosza 
B) opakowanie szklane 
C) opakowanie nadające się do recyklingu 

 

8. Przedstawiony znak graficzny oznacza: 
A) nie wrzucaj do kosza 
B) opakowanie szklane podlegające zbiórce 
do recyklingu 
C) opakowanie nadające się do recyklingu 

 
9. Do opakowań biodegradowalnych zalicza się: 

A) puszki aluminiowe 
B) torby papierowe 
C) butelki po wodzie mineralnej 

 
10. Odpadki poprodukcyjne powinny być: 

A) zamrożone 
B) poddane obróbce termicznej 
C) wykorzystane do produkcji 
D) wycofane z obrotu i usunięte 

 
11. Pojemniki na odpady powinny 

A) znajdować się w kuchni 
B) znajdować się w części do obróbki brudnej 
C) otwierać się za pomocą nóg 

 
12. Za pełny i gotowy do opróżnienia uważa się 

pojemni  na odpady zapełniony do wysokości 
A )  ½  B )  2/3   C)   3/4 

 
13. Pojemniki na odpady należy myć i dezynfe-

kować 
A) każdego dnia B) jeden raz w tygo-
dniu 
C) po każdorazowym opróżnieniu 

 
14. Czym różnią się odpady poprodukcyjne od 

produktów ubocznych?   Pkt, 2 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

……………………………………………. 

 
15. Kości pozostałe po oddzieleniu od nich mięsa 

należy: 
A) usunąć z zakładu wraz z odpadami 
B) wykorzystać do produkcji wywarów 
C) wyrzucić do pojemnika na śmieci 

 
16. Okrawki powstałe przy produkcji kotletów 

należy 
A) usunąć z zakładu wraz z odpadami 
B) wykorzystać do produkcji farszu do piero-
gów 
C) wyrzucić do pojemnika na śmieci 
 

17. Obierki uzyskane w zakładzie podczas obie-
rania ziemniaków należy 
A) usunąć z zakładu wraz z odpadami 
B) wykorzystać jako paszę dla zwierząt 
C) wyrzucić do pojemnika na śmieci 

 
KONIEC 


