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Grzyby – sporządzanie i ekspedycja potraw. 
 

1. Obróbka wstępna 
A) Grzyby świeże 

- przebrać, usnąć sztuki robaczywe, zepsute lub stare, 
- oczyścić na sucho (za pomocą jarzyniaka i ściereczki) usuwając liście, igliwie, patyki, piasek. Trzony 
oskrobać i ściąć dolną część zanieczyszczoną ziemią, z kapeluszy maślaków zdjąć skórkę, 
- wypłukać dokładnie. Grzyby mocno zanieczyszczone, np. gąski, kurki, moczyć w zimnej wodzie ok. 20 
min. 
- rozdrobnić zależnie od przeznaczenia bezpośrednio przed użyciem. 

B) Grzyby suszone 
- przebrać, usnąć sztuki spalone lub robaczywe, , 
- umyć kilka razy w letniej wodzie, 
- moczyć w zimnej wodzie co najmniej 1 godzinę 

C) Grzyby solone 
- umyć po wyjęciu z roztworu, 
- moczyć w zimnej wodzie jeśli są zbyt słone. 
 

2. Obróbka cieplna 
A) Gotowanie 

 – grzyby suszone zwykle gotuje się 1 – 1,5 godz. w tej samej wodzie, w której się moczyły. 
Wywary z grzybów przeznacza się do sporządzania zup i sosów. Ugotowane, posiekane lub zmielone 
grzyby mogą być składnikiem nadzienia, dodatkiem do zapiekanek, pierogów, uszek, kotletów, 
pasztetów, 
- grzyby świeże gotuje się 40 – 60 min. (zależnie od rodzaju i przeznaczenia) z dodatkiem warzyw i soli. 
Otrzymane wywary przeznacza się do sporządzania zup i sosów, a pokrojone lub zmielone grzyby – do 
farszów i nadzień. 

B) Smażenie wykorzystuje się grzyby świeże (pieczarki, boczniaki, rydze, kurki, kanie, gąski) całe lub 
rozdrobnione. Można je smażyć saute, panierowane lub w cieście (tzw. klarze). Kurki smaży się krótko, 
wydłużanie czasu powoduje twardnienie. 

C) Duszenie – d dodatkiem tłuszczu i cebuli (wzmaga smak i aromat grzybów) pod przykryciem, we 
własnym soku. Można podprawić zawiesiną mąki i śmietany. 

D) Pieczenie – piecze się najczęściej pieczarki i rydze w całości lub nadziewane, na ruszcie, w piekarniku, 
na grillu. 

E) Zapiekanie – grzyby są dodatkiem do zapiekanek z makaronów, klusek, ryżu, ziemniaków, bułek, pizzy 
i ciast. 

 
3. Przetwory z grzybów 

 

Przetwory Sposób utrwalenia Zastosowanie 

Kiszone Fermentacja mlekowa Dodatek do potraw z mięs 

W solance Wodny roztwór soli W produkcji przemysłowej po 
odsoleniu (marynowane, 
sterylizowane), w gastronomii do 
potraw duszonych 

Mrożone (całe kapelusze, plastry) Zamrożone w temp. -28oC, 
przechowywane w temp.- 18oC 

Półprodukt do potraw i 
przetworów 

Sterylizowane Zalewane roztworem soli, 
ogrzewane powyżej 100oC, 
hermetycznie zamknięte 

Dodatek do potraw duszonych, 
smażonych i garnirowania 

Marynowane (kapelusze) W zalewie kwaśnej lub słodko-
kwaśnej, z przyprawami, 
pasteryzowane 

Dodatek do sałatek i sosów 



Marynowane z warzywami W zalewie zakwaszonej octem, 
utrwalone termicznie, zamknięte 
hermetycznie 

Dodatek do dań mięsnych 

Duszone Duszone, utrwalone termicznie, 
zamknięte hermetycznie 

Dodatek do różnych potraw 

Suszone (całe lub krojone Usunięcie wody przez 
odparowanie 

Dodatek do różnych potraw: 
sosów, zup, farszu, bigosu 

Grys i proszek grzybowy (mączka) Susz odpowiednio rozdrobniony W produkcji przemysłowej- 
dodatek smakowy do sosów, zup 

Ekstrakt grzybowy Z soku świeżych grzybów lub 
wodnego wyciągu grzybów 
suszonych, z dodatkiem soli, 
zagęszczony do 7%, utrwalony 
termicznie, zamknięty 
hermetycznie 

Dodatek smakowy do produkcji 
zup i sosów 

Koncentrat grzybowy Podobny do ekstraktu ale o 
zagęszczeniu do 24% 

Do produkcji koncentratów 
spożywczych, substancja 
przyprawowa 

 
4. Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu grzybów w gastronomii i żywieniu 

Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych oraz pozyskiwane z nich grzyby suszone mogą być użyte 
pod warunkiem uzyskania na nie atestu. Atesty takie wydaje stacja sanitarno-epidemiologiczna na 
podstawie oceny grzyboznawcy. 

 
5. Przechowywanie grzybów 

Świeże grzyby przechowywać w przewiewnych koszach lub łubiankach. Nieodpowiednie są siatki, worki 
plastikowe, gdyż grzyby łatwo się zaparzają, łamią i kruszą. Miejsce przechowywania – suche, 
przewiewne, temp. 0 – 6oC, aby grzyby nie pleśniały i nie psuły się. 
 
Pytania i polecenia 
1. Wskaż różnice w obróbce wstępnej różnych postaci grzybów stosowanych do sporządzania potraw. 
2. Określ możliwości wykorzystania grzybów w produkcji gastronomicznej. 
3. Scharakteryzuj przetwory z grzybów i wskaż ich zastosowanie. 


