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Jaja Część I 

1. Ocena świeżości jaj. 

A) zmiany zachodzące w jajach podczas przechowywania: 

1) skorupka staje się marmurkowata (wskutek wilgotności), 
2) utrata masy (parowanie wody, ulatnianie się C02); 
3) powiększa się komora powietrzna; 
4) białko traci galaretowatą konsystencję i rzednie; 
5) chalazy wiotczeją i częściowo zanikają; 
6) żółtko mętnieje i traci centralne położenie; 
7) uszkodzenie błony witelinowej – żółtko rozlewa się; 
8) zmiana barwy żółtka i białka ( żółtko mętnieje, białko mętnieje i robi się zielonkawe, zamglone); 
9) hydroliza (rozkład) białek aż do powstania siarkowodoru H2S; 
10) rośnie pH (alkalizacja) aż do 9,7; 
11) zmiana smaku i zapachu. 
Procesy starzenia się przyspieszają: 

 wysoka temperatura, 
 mała wilgotność, 
 intensywna cyrkulacja powietrza. 

 

B) warunki, w których powinny być przechowywane jaja: 

 jaja konsumpcyjne – temp. 10 – 15oC, wilgotność 70 – 75%, czas do 30 dni; 

 jaja przemysłowe – temp. 0 - 4oC, wilgotność 75 – 85%, czas do 3 miesięcy; 

 produkty jajczarskie: głęboko mrożone – temp. nie niższa niż -18 oC; schłodzone – nie wyższa niż +4oC. 

C) metody oceny świeżości jaj: 

a) prześwietlanie w owoskopie – pozwala wykryć jaja stare, gotowane, z zarodkiem, zamarznięte: jajo 
świeże jest jasne z gęstym, przejrzystym białkiem i okrągłym mało ruchliwym żółtkiem położonym 
centralnie, komora powietrzna mała i ciemna; jajo nieświeże- jest mętne i ciemne, białko rzadkie, 
żółtko powiększone i ruchliwe, komora powietrzna powiększona i jasna; 

b) próba wodna – po zanurzeniu jaja w szklanym naczyniu z zimną wodą, świeżość jaja określa jego 
położenie w naczyniu – zależy to od wielkości komory powietrznej – im starsze jajo tym większa 
komora powietrzna i wyżej unosi się ono w wodzie. 

 
c) ocena świeżości jaj po wybiciu 

 



d) ocena świeżości po ugotowaniu 

 
 

2. Przetwory z jaj. 

Sporządzanie przetworów z jaj to sposób na utrwalenie jaj, zniszczenie drobnoustrojów, otrzymanie 

produktu bezpiecznego mikrobiologicznie. W procesie produkcji nie dokonuje się dezynfekcji. Przetwory 

produkuje się z płynnej masy jajowej, płynnego żółtka lub płynnego białka.  

Podział wg sposobu przygotowania: 

a) mrożone (jaja całe, białka, żółtka), 

b) suszone (proszek jajeczny, żółtko suszone, białko suszone), 

c) zagęszczane, 

d) mieszane (udział żółtka i białka w stosunku do całego jaja jest różny). 

 

3. Obróbka cieplna jaj. 

Zmiany zachodzące w jaju podczas obróbki cieplnej: 

1) koagulacja (tworzenie żelu) i denaturacja, zaczynające się dla białka w temp. 50 – 550C, a dla żółtka w 

temp. 65 - 700C. zakwaszenie białka powoduje obniżenie jego temp. koagulacji, a rozcieńczenie białka 

– podwyższenie temp. koagulacji i uzyskanie żelu mniej ścisłego; 

2) zmiany konsystencji i barwy białka i żółtka; 

3) odparowywanie wody – im wyższa temp. ogrzewania, tym białko twardsze i bardziej suche; 

4) powstanie związków Maillarda – obniża strawność i przyswajalność białek, ale nadaje korzystne cechy 

organoleptyczne; 

5) długotrwałe ogrzewanie powoduje nadmierne twardnienie białka, rozkład aminokwasów 

zawierających siarkę (w jaju gotowanym wokół żółtka powstaje ciemna obwódka), obniżenie 

strawności i przyswajalności. 

4. Potrawy z jaj gotowanych. 

W czasie gotowania treść jaja ogrzewa się zaczynając od części przy skorupce i postępuje ku środkowi. 

Gotowanie jaj od zimnej wody (jaja na twardo) wydłuża czas działania temp., powoduje powolne 

stopniowe ogrzewanie i denaturację. Gotowanie od wrzątku skraca czas działania temp., powoduje szybką 

denaturację części przy skorupce co utrudnia przenikanie ciepła do środka ( jaja na miękko i półmiękko). 

A) Sposoby gotowania jaja: 

- w skorupce 

- bez skorupki 

Potrawy z jaj gotowanych w skorupce 

- Jajka na miękko charakteryzują się lekko ściętym białkiem, galaretowatymi płynnym żółtkiem. Gotujemy 

je około 3-4minutyod wrzenia wody, a podajemy w specjalnym kieliszku do jajek, drugie jajko zawinięte w 

serwetkę.  Zastosowanie: śniadanie. 



- Jajka mollet– (na półtwardo) mają ścięte białko i półpłynne żółtko-gotuje się je 4-6minut od wrzenia 

wody. Zastosowanie: śniadanie, II danie obiadowe (z dodatkiem ostrego sosu lub jarzyn). 

- Jajka na twardo–mają ścięte białko i żółtko –gotuje się je 8-10minutod wrzenia wody. 

 Zastosowanie: śniadanie, dodatek do zup, zakąsek, sałatek, element dekoracyjny, 

kotlety, ciasto kruche (żółtka). 

- Jajka po wiedeńsku nazywane jajkami w szklance(ze względu na sposób podawania) można przyrządzić 

na dwa sposoby. Pierwszy polega na ugotowaniu jajka na miękko, obraniu ze skorupki i delikatnym 

przełożeniu do wygrzanej szklanki (nie wolno uszkodzić żółtka). Na wierzch kładziemy wiórek surowego 

masła. Drugi sposób polega na delikatnym wybiciu jajka do szklanki i umieszczeniu jej w kąpieli wodnej. 

Gdy białko się zetnie, należy wyjąć szklankę i umieścić ją na podstawce. 

 Zastosowanie: śniadanie. 

 

Potrawy z jaj gotowanych bez  skorupki 

- Jajka w koszulkach zwane jajkami poszetowymi – mają dobrze ścięte białko i płynne żółtko. Do ich 

przygotowania potrzeba bardzo świeżych jaj, sól i ocet. Wodę należy zakwasić i osolić, a jajko wybić do 

filiżanki i delikatnie wlać do wrzącej wody tuż nad powierzchnią. Ugotowane jajo wyjąć łyżką cedzakową, 

zawijając pod spod strzępy białka. 

 Zastosowanie: danie obiadowe (podawane z sosem lub jarzynami0 zapiekane z 

sosami, podawane na grzankach. 

 

B) zasady gotowania jaj: 

a) skorupkę przed włożeniem do wrzątku nakłuć za pomocą tzw. kłujki, co zapobiega pękaniu skorupki, 

b) mierzyć czas gotowania by uzyskać żądaną konsystencję, czas zależy też od wielkości jaja, 

c) nie przedłużać czasu gotowania jaj na twardo aby uniknąć niekorzystnych zmian i obniżenia wartości 

odżywczej, 

d) gotować partiami – zbyt duża ilość jaj włożonych do wrzątku obniża temp. wody i wydłuża czas 

gotowania, 

e) ugotowane jaja ( z wyjątkiem podawanych na ciepło) wkładać do zimnej wody, co ułatwia obieranie i 

zapobiega powstawaniu sinej otoczki na żółtku, 

f) jaja w koszulkach gotować w wodzie zakwaszonej i osolonej – uzyskuje się szybszą koagulację i 

pożądany kształt jaj. 

 

5. Potrawy z jaj smażonych. 

Jaja można smażyć na maśle, gdyż białko denaturuje w temp. 50 – 55oC – niższej niż temp rozkładu masła 

(130oC). Potrawy z jaj smażonych na maśle mają dobry smak i aromat. Można też smażyć na margarynie, 



słoninie, boczku wędzonym, tłustym bekonie, oraz z dodatkiem kiełbasy, szynki, szczypiorku, grzybów czy 

pomidorów. 

Sposoby smażenia jaj: 

 
Jajecznica-rozmącone jajka z niewielką ilością wody lub mleka (1 łyżka na 1 jajko) wylewa się na 

rozgrzaną patelnię, po chwili zbiera z dna ściętą masę. Jajecznica powinna być delikatna, wilgotna, 

puszysta. Jajecznicę można sporządzić z dodatkiem szczypiorku i podsmażonych dodatków: pomidorów, 

grzybów, kiełbasy, szynki itp. 

Jajo sadzone–smaży się w specjalnych patelniach dołkownicach (z zagłębieniami w dnie na kilka 

jajek)lub na małych patelniach. Charakteryzuje je ścięte białko ułożone wokół płynnego, wypukłego 

żółtka. 

Omlet naturalny(francuski) - przyrządzamy z roztrzepanych jaj z małym dodatkiem wody (1 

łyżeczka na 1 jajo)i soli. Wylewamy masę jajeczną na rozgrzany tłuszcz i nie mieszamy. Gdy brzegi się 

zetną delikatnie podważamy je łopatką, aby płynna masa z górnej części mogła spłynąć. Omleta nie 

przewracamy na drugą stronę, jego wierzch powinien pozostać lekko galaretowaty. Tuż przed podaniem 

możemy wyłożyć na niego gorące dodatki np. szynka, groszek, kiełbasa itp. I złożyć na pól lub zwinąć w 

luźny rulon. 

Omlet mieszany–przyrządzamy podobnie jak naturalny, przy czym masę jajeczną wylewamy na 

podsmażone dodatki i dalej smażymy tak jak omlet naturalny. 

Omlet biszkoptowy(rzymski tzw. grzybek) –żółtka jaj należy dokładnie rozetrzeć z odrobiną mąki i 

połączyć z pianą ubitą z białek. Smażymy tak jak naturalny. Omlet biszkoptowy jest bardziej puszysty, 

delikatny i szczególnie dobrze komponuje się ze słodkimi dodatkami: owocami, syropami, cukrem pudrem 

czy bitą śmietanką lecz można go podawać również na słono. 

Tortilla–nazywana często omletem hiszpańskim, bazuje na jajach, ziemniakach, cebuli, 

przygotowywana jest z rozmaitymi dodatkami: pomidorami, fasolą, papryką, kiełbasą. Podawana na 

ciepło lub zimno. 

Jajka faszerowane w skorupkach–ugotowane na twardo jaja należy przekroić ze skorupką wzdłuż, 

następnie łyżką wyjmujemy jajka ze skorupek i drobno je siekamy, mieszamy z miękkim masłem lub 

majonezem i dowolnymi dodatkami, np. siekaną natką pietruszki, szczypiorkiem, podsmażonymi 

pieczarkami czy papryką, przyprawiamy i tak przygotowaną masą napełniamy skorupki. Wierzch 

panierujemy tartą bułką i podsmażamy napełnioną stronę na maśle. Podajemy na gorąco. 

Kotleciki z jaj - przygotowujemy z jajek na twardo, drobno posiekanych, wymieszanych z 

posiekaną zieleniną, cebulką lub papryką. Do masy dodajemy surowe jajo w celu jej związania, formujemy 

drobne kotleciki, które panierujemy i smażymy. 

 

6. Produkty dodatkowe do omletów (nadzienia): 

 warzywa – szparagi, cebula, zielenina, brokuły, szpinak, groszek zielony, pomidory, papryka, itp., 

 zioła, 

 owoce, bakalie, 

 ryby – łosoś, sardele, 

 owoce morza – małże, krewetki, szyjki rakowe, 

 sery, 

 grzyby; 

 pasty i sosy smakowe. 

 



7. Zastosowanie potraw smażonych z jaj.  

Potrawy te podaje się wyłącznie na gorąco i są serwowane: 

a) na śniadanie i kolację – jaja sadzone, jajecznica, omlet naturalny; 

b) na obiad – jako II danie: 

- jaja sadzone jako dodatek do potraw z jarzyn ( np.. szpinak), mięs (np. sznycel po wiedeńsku), 

- omlet naturalny z dodatkami ( np. szparagi, groszek) z sezonową surówką, 

- omlet mieszany z dodatkami (szynka, grzyby, łosoś) z sezonową surówką, 

- omlet biszkoptowy z dodatkami (świeże owoce, konfitury, bita śmietana) posypany pudrem, polany 

sosem owocowym, podawany z sałatką owocową, 

c) na deser – omlet mieszany i biszkoptowy. 

 

Porcja omletu z nadzieniem powinna ważyć: 

- w daniu obiadowym – 200 g 

- na śniadanie, kolację lub jako deser – 100 – 150 g. 

 

Uwaga! Należy pamiętać o dezynfekcji jaj przed ich użyciem. 


