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Temat: Urządzenia chłodnicze technologiczne. 

1. Podział urządzeń chłodniczych technologicznych 

a) stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, 

b) lady sałatkowe, 

c) chłodnicze stoły do produkcji pizzy, 

d) kostkarki, kruszarki i łuskarki do lodu, 

e) schładzarki / zamrażarki szokowe, 

f) maszyny i automatu do produkcji lodów. 

 

2. Stoły chłodnicze i mroźnicze. 

Wykorzystuje się do produkcji kanapek, sałatek itp. 
oraz przy wydawaniu potraw. Wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Góra stołu (blat) stanowi powierzchnię 
roboczą, a chłodzony dół zbudowany jest z modułów 
(komór) szafek lub szuflad. Liczba modułów (komór) 
w stole chłodniczym zależy od długości stołu i zwykle 
nie przekracza pięciu. W szafkach można umieszczać 
pojemniki gastronomiczna GN, tace cukiernicze, 
butelki. Blaty mogą być ze stali nierdzewnej lub 
granitu. Temperatura w komorze, w zależności od 
urządzenia może mieć wartości: od -2 do +80C w 
przypadku stołów chłodniczych, a mroźniczych od -
21 do -140C. 

 
 

3. Lady sałatkowe. 

Wykorzystuje się do produkcji sałatek , ich 
przechowywania i eksponowania. Wykonane są ze 
stali nierdzewnej. Na górnej powierzchni stołu 
znajdują się miejsca do ustawiania pojemników GN z 
gotowymi wyrobami oraz deska do krojenia 
wykonana z polietylenu. Dolną część stanowią szafki 
do umieszczania w nich pojemników GN. 

 
 

4. Chłodnicze stoły do produkcji pizzy. 

Wykorzystuje się do przygotowania ciasta i 
przechowywania dodatków. Niektóre stoły mają 
również tzw. część garowniczą do przechowywania 
gotowego ciasta w odpowiednich warunkach. Stół 
wykonany jest ze stali nierdzewnej, a blat z granitu. 
Ws górnej części są pojemniki na dodatki, a w dolnej 
szafki do przechowywania. 

 
 



5. Kostkarki do lodu. 

Produkują lód w postaci kostek. Są wykonane ze stali nierdzewnej i sterowane elektronicznie. W zależności od 

zastosowanej technologii mogą produkować lód przeźroczysty lun nieprzeźroczysty. Można wyprodukować od 

20 do 150 kg lodu na dobę. Kostki mogą mieć różny kształt: sześcianu, ściętego stożka, wydłużonej miseczki, 

piramidy. 

 

6. Kruszarki do ludu. 

Kruszą lód do zakąsek lub drinków. Zamontowany młynek kruszy lód za pomocą noży ze stali szlachetnej. W 

ciągu godziny można wyprodukować ok. 15 kg lodu. 

 

7. Schładzarki / zamrażarki szokowe. Nazywane są także chłodnicze urządzenia szokowo-uderzeniowe 

(szybkoschładzacze, szybkozmrażacze, szokówki. Urządzenia te szybko chłodzą lub zamrażają produkty po 

ugotowaniu, usmażeniu lub grillowaniu. W gastronomii stosuje się trzy rodzaje takich urządzeń: 

 Schładzarki szokowe 

 Zamrażarki szokowe 

 Schładzarko-zamrażarki szokowe 

Gorąca potrawa o temperaturze ok. 700C zostaje schłodzona do temperatury +30C lub niższej niż -180C w 

czasie od 60 do 180 minut. Szybkie schładzanie produktu hamuje działanie i rozwój bakterii, co jest bardzo istotne 

dla bezpieczeństwa żywności. Urządzenia te można programować w zależności od rodzaju produktu, który należy 

schłodzić lub zamrozić. Do mrożenia żywności o niskiej gęstości, podzielonej na małe porcje, stosuje się program 

delikatny SOFT, a do produktów o dużej gęstości, w dużych kawałkach – program HARD. Sonda umieszczona w 

potrawie sygnalizuje temperaturę wewnątrz produktu. 

 

8. Maszyny do produkcji lodów. 

Składają się z układu chłodzenia oraz cylindra, w którym przebiega prosem chłodzenia i zamrażania mieszanki. 

W cylindrze o podwójnych dobrze izolowanych ściankach jest zamontowany ślimak z nożami, które mieszają 

mieszankę i jednocześnie zeskrobują masę ze ścianek. Automaty do lodów zamrażają mieszankę w sposób 

ciągły, aż do uzyskania zaprogramowanej temperatury i gęstości. 

W nowoczesnych automatach stosuje się różne dodatkowe rozwiązania, pozwalające na napełnianie wielu 

kubków, polanie syropem itp. Niektóre automaty umożliwiają produkcję lodów i shake`ów. 

 

 

Uwaga. Proszę powtarzać i utrwalać wiadomości z działu „Chłodzenie i zamrażanie żywności, w tym 

urządzenia do chłodzenia i zamrażania”. Sprawdzian na ocenę za 2 tygodnie. 


