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Temat: Charakterystyka urządzeń do sporządzania i ekspedycji napojów zimnych. 

Uwaga! Praca domowa do odrobienia i do odesłania do dnia 26 maja 2020 r. 

1. Najczęściej wykorzystywane urządzenia do sporządzania i dystrybucji napojów zimnych: 

 dystrybutory zimnych napojów, 

 granitory, 

 dystrybutory wody, 

 urządzenia do dystrybucji piwa, 

 wyciskacze do cytrusów, 

 sokowirówki do warzyw i owoców, 

 miksery barmańskie, 

 blendery. 

2. Urządzenia chłodnicze wykorzystywane w barze do sporządzania napojów zimnych: 

 kruszarki do lodu, 

 kostkarki do lodu, 

 łuskarki do lodu, 

 chłodziarki do win i napojów, 

 barowe stoły chłodnicze, 

 barowe szafy chłodnicze, 

 schładzarki na beczki do piwa. 

3. Dystrybutory napojów zimnych. 

Służą do schładzania i wydawania soków, napojów, 
kawy, herbaty, mleka migdałowego, sorbetów, 
mrożonych jogurtów, napojów energetycznych. 
Występują także w wersji chłodniczej w połączeniu z 
wersją grzewczą. Temperatura schładzania wynosi od +4 
do +120C, a temperatura podgrzewania od +40 do +500C. 
Urządzenie ma przeźroczyste zbiorniki z poliwęglanu i 
obudowę stalową. Napój chłodzony jest powietrzem, a 
zamontowane mieszadło zapobiega tworzeniu się pary 
na jego powierzchni. Dystrybutory mogą mieć systemy 
szybkiego schładzania. Stosuje się je w małych lokalach. 

 
 

4. Granitory. 

To idealne urządzenia do serwowania dużych ilości 
zimnych napojów, zwłaszcza tych o nazwie sorbety 
(granity). Urządzenia mają powietrzny system 
chłodzenia, mieszadło, przeźroczyste poliwęglanowe 
zbiorniki z pokrywkami. Ruch obrotowy mieszadła 
pozwala uzyskać jednolitą konsystencję sorbetu. W 
poszczególnych komorach urządzenia można uzyskać 
napoje o różnej gęstości. 

 
 

5. Dystrybutory wody. 

Pozwalają uzyskać przefiltrowaną i uzdatnioną wodę wodociągową – wodę zimną, zimną gazowaną, 

gorącą (ponad 900C) do picia i zaparzania kawy/ herbaty. Montuje się w nich filtry (zanieczyszczeń 



mechanicznych, chemicznych, organicznych), systemy dezynfekcji (promieniami UV) oraz butle z gazem z 

oprzyrządowaniem. 

6. Urządzenia do dystrybucji piwa. 

Pobór piwa (przechowywanego pod ciśnieniem) następuje z beczek metalowych (kegów). Zamontowane 

są w urządzeniu schładzarki, butle z gazem i inny sprzęt do podłączenia i regulacji pracy. Niezbędne są 

kolumny do czerpania piwa, krany i inne akcesoria. Mogą to być to urządzenia stacjonarne (montowane 

pod ladą barową lub na niej), lub mobilne, doskonale sprawdzające się w plenerze. 

7. Wyciskacze do cytrusów. 

Mogą wyciskać sok z różnych cytrusów, jeśli zmienimy stożek wyciskający. Urządzenie może mieć pokrywę 

dociskową, której zamknięcie powoduje automatyczne włączenie pracy urządzenia. Sok może być 

zbierany w różnych naczyniach. 
 

8. Miksery barmańskie – służą do sporządzania koktajli przez wymieszanie ich składników. W urządzeniu 

często montuje się systemy, które zapobiegają wibracjom, przesuwaniu się oraz umożliwiają 

automatyczne włączenie się urządzenia po podstawieniu pojemnika. 

9. Blendery – służą do sporządzania mrożonych drinków, koktajli przez zmiksowanie ich składników. 

Elementy robocze, tnąco-miksujące wirniki, są wykonane ze stali. Pojemniki są wykonane ze stali lub 

poliwęglanu i mają zaznaczoną skalę, co umożliwia załadowanie odpowiedniej ilości surowca. Mają także 

pokrywkę z ruchomym korkiem, dzięki temu można dodawać składniki w czasie pracy. Zamontowany 

timer (regulator czasu) może automatycznie wyłączyć urządzenie. Blender jest wyposażony w system 

stabilizacyjny, co zapobiega jego przesuwaniu się. Trwałość urządzenia zapewnia sprzęgło wykonane z 

plastycznego tworzywa lub stali nierdzewnej. 

Praca domowa 

Proszę napisać odpowiedzi na poniższe pytania i wysłać je na mój adres: danuta.olas@wp.pl do dnia 26 maja. 
 

1. Do sporządzania napojów zimnych w barze niezbędna urządzenie chłodnicze to: 

A) granitor   B) blender  C) kostkarka  D) sokowirówka 
 

2. Do sporządzania dużych ilości napojów chłodzących służy: 

A) granitor   B) mikser barowy  C) dystrybutor napojów  D) sokowirówka 
 

3. Timer służy do regulowania 

A) temperatury   B) czasu  C) masy  D) ciśnienia 
 

4. Do sporządzania napojów mrożonych służy 

A) granitor   B) blender  C) mikser  D) sokowirówka 
 

5. W systemy dezynfekcji za pomocą promieni UV wyposażone są 

A) granitory   B) dystrybutory wody  C) kostkarki  D) blendery 
 

6. Pokrywki z ruchomym korkiem, co umożliwia dodawanie składników podczas pracy, montowane są w 

A) granitorach   B) mikserach  C) blenderach  D) sokowirówkach 
 

7. Inna nazwa sorbetów to 

A) granity   B) soki  C) koktajle  D) energetyki 
 

8. Urządzenie, w którym funkcja chłodzenie połączona jest z funkcją grzewczą to 

A) granitor   B) urządzenie do dystrybucji piwa 

C) blender  D) dystrybutor napojów zimnych 
 

9. Wymienny stożek to element urządzenia o nazwie 

A) wyciskacz do cytrusów  B) keg  C) kostkarka  D) sokowirówka 
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