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Urządzenia do pieczenia i opiekania. Podgrzewacze do potraw. 

1. Promienniki podczerwieni. 
Promienniki podczerwieni to wykorzystywane w gastronomii źródła promieniowania cieplnego, mające 
zastosowanie do pieczenia lub opiekania produktów żywnościowych. Wymiana ciepła między takim 
elementem grzewczym a produktem zachodzi na zasadzie przepływu energii przez ośrodek, jakim jest 
powietrze. Produkt nie styka się bezpośrednio ze źródłem energii. 
Do najważniejszych grup promienników podczerwieni należą: 
- promienniki lampowe, 
- promienniki oporowe, 
- promienniki ogrzewane gazem. 
A) Promiennik lampowy – to rodzaj żarówki wydzielającej oprócz światła, także duże ilości ciepła. 
Wykorzystuje się go w witrynach grzewczych utrzymujących temperaturę potraw (np. w barach). 
B) Promiennik oporowy – w celu uzyskania ciepła , wykorzystuje się przepływ prądu przez spiralę 
wykonaną z materiału o dużej oporności, np. z wolframu. Spirala rozgrzewa się i emituje duże ilości ciepła. 
Przykładem zastosowania są tostery lub piekarniki. 
C) Promiennik gazowy – źródło ciepła to palniki gazowe, które ogrzewają płytę wykonaną z materiału 
szorstkiego i ciemnego, pochłaniającą ciepło od palników i emitującą je na ogrzewany produkt. 
 

2. Ruszt (grill) na lawie 

Ruszt (grill) na lawie  
Wykonany ze stali, ogrzewany elektrycznie lub gazowo. Odłamki zastygłej lawy wulkanicznej (czarne i 
porowate kamienie, bardzo dobrze pobierają ciepło i rozgrzewają się do wysokiej temperatury) 
umieszczane są pod rusztem. Na ruszcie umieszcza się produkt, który ogrzewa się ciepłem 
przekazywanym na skutek promieniowania podczerwonego. Wytapiający się tłuszcz spada na kawałki 
kamienia powodując rozpryski i dymienie, dzięki temu grillowany produkt ma charakterystyczne, 
pożądane cechy. 
 

3. Rożna  

 Charakterystyczną cechą konstrukcyjną jest silnik elektryczny obracający 
ogrzewany produkt. Rożna mogą poziome (jak na zdjęciu) lub pionowe tzw. gyros grille – na element 
roboczy nabija się plastry mięsa. Obróbka termiczna zachodzi za pomocą oporowego promiennika 
podczerwieni. Rożna są wyposażone w pojemnik zbierający ściekający tłuszcz i odpadki powstałe podczas 
krojenia mięsa. Plastry mięsa podczas obróbki termicznej stapiają się ze sobą tworząc jednolitą całość. 
 

4. Salamandry. 

Salamander to urządzenie do opiekania produktów. Świetnie nadają się 
szaszłyków, kiełbasek, tostów, zapiekanek, a nawet rozmrażania surowców. Górna płyta jest wyposażona 



w grzałki elektryczne o regulowanej mocy. Ważne elementy konstrukcji to ruszt, na którym umieszcza się 
produkt, oraz tacka na okruchy i ściekający tłuszcz. 
 

5. Piekarniki. 
To bardzo popularne urządzenia do pieczenia używane w gastronomii i gospodarstwie domowym. 
Ogrzewane są elektrycznie lub gazowo. W modelach elektrycznych możliwa jest termostatyczna regulacja 
temperatury oraz opcja termoobiegu. 
 

6. Piece konwekcyjno-parowe. 
To urządzenie wielofunkcyjne do obróbki termicznej. Zainstalowanie wymaga podłączenia do określonych 
mediów: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, a w przypadku źródła ciepła innej niż 
elektryczność, również do sieci gazowej. Są dodatkowo wyposażone w generator pary wodnej. 

Można w nich dokonywać takie rodzaje obróbki jak: 
 gotować w gorącej parze, 
 piec mięsa i ciasta w gorącym powietrzu, 
 grillować, 
 piec w niskiej temperaturze, 
 gotować w temperaturze poniżej 1000C, 
 dusić, 
 smażyć, 
 grillować, 
 rozmrażać. 

Zalety pieców konwekcyjno-parowych (w porównaniu z piekarnikami elektrycznymi): 

 w jednej komorze można poddawać obróbce termicznej mięso, ryby, ciasto, warzywa, 

 zapachy poszczególnych potraw nie przenikają się, 

 można przygotować potrawy bez dodatku tłuszczu, 

 produkty nie są wysuszone, 

 można łączyć kilka funkcji np. suchego powietrza i pary wodnej, 

 są mniejsze ubytki produktu, gdyż wyparowana woda jest uzupełniana obecną parą wodną, 

 można podgrzać potrawy bezpośrednio na talerzach, 

 są mniejsze straty witamin, 

 mniejsze zużycie energii elektrycznej, 

 krótszy czas obróbki, 

 można zaprogramować proces pieczenia, 

 łatwość utrzymania czystości. 
 

7. Podgrzewacze do potraw. 
A) Bemary. 

To urządzenia do podgrzewania potraw wcześniej przygotowanych aż 
do chwili wydania ich konsumentom. Zbudowane są w kształcie skrzynek obudowanych płaszczem z 
blachy nierdzewnej, w której znajduje się gorąca woda. Skrzynka może być podzielona na zbiorniki. W 



zbiorniki zanurza się znormalizowane pojemniki gastronomiczne typu GN z pokrywkami. Woda w 
bemarach jest ciągle podgrzewana.  
Bemary można podzielić na: 

 wolno stojące, 

 wózki bemarowe, 

 lady bemarowe, 

 kociołki do zup. 
Bemary wolno stojące, to urządzenia których się nie przemieszcza. Wózki bemarowe są wyposażone w 
kółka i można je przemieszczać. Lady bemarowe są zbudowane w górnej części podobnie jak bemary 
wolno stojące. Mają jeden wspólny zbiornik wody dla wszystkich pojemników GN. Wykorzystuje się je 
głównie w bufetach, stołówkach. 
B) Meble podgrzewcze: stoły i lady. Są zbudowane ze stali nierdzewnej i ogrzewane elektrycznie. Są 

elementem pośredniczącym między kuchnią gorącą a ekspedycją (talerze z potrawą ustawia się na 
takim ogrzewanym stole, dzięki czemu utrzymuje się wysoką temperaturę). 

C) Podgrzewacze. 
To urządzenia wolno stojące, z możliwością ich przemieszczania. Mają za zadanie podgrzewać 
serwowaną żywność, a ponadto ozdabiają stół bankietowy. Są przystosowane do wstawiania do nich 
pojemników GN. 
Podział ze względu na sposób ogrzewania: 

 elektryczne, 
 podgrzewane przy pomocy palnika z paliwem. 

Podział ze względu na kształt: 
 okrągłe, 
 prostokątne. 

 

 
  

 
 

 
 
 


