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SOSY       

1. Cechy sosów: 

a) to jedyna potrawa, która nie stanowi dania samodzielnego 

b) wzbogaca smak potraw 

c) uatrakcyjnia potrawy 

d) ułatwia przełykanie. 

2. Podział sosów ze względu na zastosowanie: 

a) do przekąsek, 

b) do dań podstawowych, 

c) do potraw zapiekanych, 

d) do potraw z grilla, 

e) do sałatek i surówek, 

f) do potraw słodkich i deserów. 

3. Podział sosów ze względu na temperaturę podawania: 

 

4. Podział sosów ze względu na konsystencję: 

a) jednorodne kremowe, 

b) niejednorodne (z cząstkami); 

c) półpłynne, płynne. 

5. Podział ze względu na składniki tworzące bazę; wyróżnia się na bazie: 

a) esencjonalnego wyciągu, 

b) białej zasmażki, 

c) mieszanki warzyw, 

d) emulsji, 

e) śmietany, 

f) jogurtu. 



6. Podział ze względu na produkt dominujący: 

a) grzybowy, 

b) warzywny, 

c) chrzanowy. 

7. Podział ze względu na smak: 

a) słone, 

b) słodkie, 

c) ostre, 

d) łagodne. 

8. Podział sosów w zależności od użytej bazy (podręcznik - Ryc. 2.9 str. 61): 

a) sosy ciemne, 

b) sosy jasne, 

c) sosy na bazie masła, 

d) sosy na bazie oleju, 

e) sosy specjalne. 

9. Najpopularniejsze sosy gorące i ich składniki – podręcznik – Tab. 2.9 str. 62 – 64. 

 

10. Sosy specjalne podręcznik – Tab. 2.10 str. 64 – 65 ( zwróć uwagę na sos cumberland). 

 

11. Sosy żelujące. 

Sporządza się z dodatkiem żelatyny do niektórych sosów podstawowych. Zalewa się nim potrawę (ryby, 

drób, szynkę, pieczeń) zanim całkowicie stężeją i podaje po jego całkowitym zastygnięciu.  

 

12. Zasady sporządzania sosów. 

a) używać wyłącznie produktów najwyższej jakości, 

b) kontrolować przebieg całego procesu i w razie potrzeby usuwać nadmiar tłuszczu,  

c) dobrać czas gotowania, 

d) zrumienić lekko składniki na wolnym ogniu, aby uzyskać odpowiedni kolor i wydobyć pełny aromat, 

e) używać odpowiednich wywarów, 

f) dozować odparowane wywary i inne dodatki, tak by wzbogaciły smak ale go nie zdominowały, 

g) przygotować sos krótko przed podaniem, 

h) nie zagotowywać sosów podprawionych żółtkami, 

i) nie przechowywać sosów w temp. 70 – 800C, gdyż łatwo gęstnieją i wysychają. 

 

13. Techniki przygotowywania sosów gorących. 

Punktem wyjścia jest zawsze przygotowanie sosu podstawowego czyli sosu matki, z którego dalej 

sporządza się sosy pochodne: 

a) sosy podstawowe na bazie wywarów – używa się takich wywarów jak do sporządzania zup i sporządza 

wg tych samych zasad. Do wywaru dodaje się składniki nadające szczególny smak, barwę i aromat. 

Następny etap to redukcja sosu przez odparowanie, a sosy jasne lekko zagęszcza się zasmażką lub 

prawdziwym masłem po zdjęciu ze źródła ciepła;  

b) sosy podstawowe na bazie emulsji – składnikami tych sosów gorący są masło oraz jaja i śmietana. 

Sklarowane masło stopniowo dodaje się do ubitych jaj lub śmietanki. Emulsję wytwarza się przez 

ubijanie (mieszanie w jednym kierunku) składników w naczyniu umieszczonym na łaźni wodnej. 

Temperatura nie może być wyższa niż 850C, by nie ścięły się białka jaj. Sosy te są bardzo gęste i mają 

jasnożółtą barwę; 

c) sosy podstawowe na bazie mleka - pierwszy etap to przygotowanie zasmażki białej, którą 

rozprowadza się mlekiem do pożądanej konsystencji. Następnie gotuje się na wolnym ogniu, ciągle 

mieszając. Na końcu doprawia się do smaku; 



d) sosy otrzymywane przez deglasowanie – można je przygotowywać na patelni bezpośrednio po 

usmażeniu mięsa lub ryby. Patelnię należy zgresować (zdjąć tłuszcz), następnie zdeglasować 

("Ściąganie" z patelni smaku, który pozostał po smażeniu mięsa, na gorącą patelnie wlewamy bulion 

lub wino, zagotowujemy zdrapując cały smak mięsny z patelni.) winem lub wywarem, aby wydobyć 

jak najwięcej smaku. Takie sosy należy przygotowywać w małych ilościach. Po zagęszczeniu małą 

ilością śmietanki, masła lub puree z warzyw , sos należy przecedzić i doprawić do smaku. 

 

14. Zastosowanie zup w żywieniu. 

Zupy są popularne na całym świecie. W Polsce to typowe danie obiadowe. Są bardzo różnorodne ze 

względu na możliwość wykorzystania rozmaitych składników. Może je łatwo i szybko przygotować 

(szczególnie gdy mamy przygotowany wywar). 

Mają dużą wartość odżywczą, są sycące, niedrogie i różnorodne. Warzywa w nich zawarte to niezbędny 

składnik diety. Można dobrać odpowiednią zupę dla osób chorych, a także dopasować jej kaloryczność. 

Dobrze zaspakajają głód, zwłaszcza gdy zawierają ziemniaki, kasze czy makaron. Zupy gorące są 

rozgrzewające i mogą być posiłkiem regeneracyjnym. Są dla organizmu źródłem wody. 

Mogą być daniem wykwintnym i drogim podawanym na bankiecie, lub niedrogim podstawowym 

posiłkiem. 

Zupy, podobnie jak sosy, zależnie od składników i sposobów zagęszczania, mogą być ciężkostrawne lub 

dietetyczne. Zasmażka lub duża ilość tłuszczu sprawiają że potrawa jest ciężkostrawna i 

wysokokaloryczna. 


