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Obróbka cieplna 
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POZYTYWNE SKUTKI OBRÓBKI 

CIEPLNEJ 

NEGATYWNE SKUTKI 

OBRÓBKI CIEPLNEJ 

Inaktywacja 
Mikroflory  

Pogorszenie 

strawności  

i zmniejszenie 

wartości 

biologicznej 

Straty witamin B, 

C, 
Termolabilnych  toksyn 

Wytwarzanie 

cech 

sensorycznych 

 

Barwa, smak, aromat, 

konsystencja Karmelizacja 

cukrów, 

powstawanie 

związków 

Maillarda, rozkład 

NNKT 

(polimeryzacja), Poprawa 

strawności 

Przemiany fizyczne: 

zmiękczenie, rozklejanie 

komórek (zw. pektynowych, 

błonnika), likwidacja 

półprzepuszczalności 

komórek,  

Przemiany chemiczne: 

rozklejenie skrobi, 

termohydroliza kolagenu, 
Straty 

aminokwasów, 

zwłaszcza  

siarkowych 

Inaktywacja czynników 

antyodżywczych, 

 objętości przez odparowanie nadmiaru wody,  urozmaicenie 
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Formy przekazywania ciepła podczas 

obróbki cieplnej 

1. Kontakt 

2. Przewodzenie 

3. Konwekcja 

4. Promieniowanie ciepła 
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Przewodzenie 

 polega na przemieszczaniu 

się energii cieplnej 

wewnątrz ośrodka lub z 

jednego ośrodka do 

drugiego poprzez 

bezpośredni kontakt ze 

źródłem ciepła. Przykład - 

nagrzewanie się dna 

naczynia ustawionego na 

płycie grzewczej 
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Konwekcja 

polega na przenoszeniu ciepła 

na skutek mieszania gazów i 

cieczy o różnych 

temperaturach. Przykładem 

jest ogrzewanie wody, która 

nagrzewa się od dna naczynia, 

wypływa jako lżejsza do góry 

powodując powstawanie 

wirów przenoszących ciepło 
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Promieniowanie 

 polega na emitowaniu określonej 

długości fal, które docierając do 

powierzchni produktu zamieniane są 

na ciepło. Przykład - promienniki 

podczerwieni oraz grzejnictwo 

mikrofalowe.  
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Grzejnictwo mikrofalowe 

Doprowadza energię pola 

elektromagnetycznego do 

wnętrza produktu i tam zamienia 

na ciepło, pokonując barierę 

wnikania i przewodnictwa 

cieplnego produktu (ogrzewanie 

w całej masie, którą przenika 

pole elektromagnetyczne 

generujące ciepło). 

Źródło: Kinton R. i wsp., The theory of catering 
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Źródło: Kinton R. i wsp., The theory of catering 

Promieniowanie podczerwone 

Polega na doprowadzeniu energii fal 

elektromagnetycznych bezpośrednio 

do powierzchni produktu (gdzie 

zamieniana jest na ciepło), 

umożliwiając pokonanie bariery 

wnikania ciepła, przyspieszając 

znacznie ogrzewanie np. drób szybciej 

piecze się na grillu niż w piekarniku. 

Ograniczenia co do wielkości porcji – 

gdyż silne ogrzewanie przy dużej 

masie może przesuszyć i przypalić 

powierzchnię przed osiągnięciem 

właściwej temperatury wnętrza. 
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Ogrzewanie indukcyjne  

Prąd o częstotliwości 1-3 KHz jest 

doprowadzany do naczynia 

wytwarzając prądy wirowe i 

generując ciepło w ścianach. 

Przewodnik doprowadzający prąd 

jest zatopiony w płycie ceramicznej. 

Postawiony na płycie specjalny 

ferromagnetyczny garnek zamyka 

obwód prądu i generuje ciepło bez 

ogrzewania płyty. Oszczędność 

energii i czasu, gdyż ogrzewane jest 

tylko naczynie z żywnością.  



Kuchnia indukcyjna 

Zalety 

 Mniejsze zużycie 

energii o 30%, 

 Zimna gdy zdejmiemy 

naczynie, 

 Grzeje tylko pod 

naczyniem 

Wady 

 Koszt kuchenki, 

 Koszt garnków (różny 

poziom cen), 

 Wytwarza pole 

magnetyczne – nie 

zaleca się osobom z 

rozrusznikiem serca 

10 
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Oznakowanie garnków 

Kuchnia gazowa 

Kuchnia elektryczna 

Kuchnia indukcyjna 

Płyta ceramiczna 
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Obróbka cieplna 

1. Gotowanie 

w wodzie (w dużej i małej 

ilości) 

w parze 

pod ciśnieniem 

w mikrofalach 

2. Duszenie 

3. Pieczenie 

4. Zapiekanie 

5. Opiekanie 

6. Smażenie 

 w małej ilości tłuszczu 

(kontaktowe) 

 w średniej ilości 

tłuszczu 

 w dużej ilości tłuszczu 

(zanurzeniowe) 

 pod ciśnieniem 

 beztłuszczowe 
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Jakość potraw tradycyjnie przyrządzanych 

 Zależy od temp. i czasu ogrzewania 

(gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, 

grillowanie) 

 czasu i temp. przetrzymywania po 

ugotowaniu.  

 



Zalety i wady sposobów przygotowania potraw 

Sposób Zmiany jakości 

sensorycznej 

Zmiany wartości 

odżywczej 

Wady  

Gotowanie  

(do 100°C 

para wodna, 

woda) – w 

garnku, w 

garnku na 

parze, w 

garnku 

akutermiczny

m 

 

Gotowanie w 

szybkowarze 

(120°C - 

ciśnienie 0,05-

0,2 MPA) 

barwa, zapach, 

smak, 

konsystencja 

(rozluźnienie 

komórek, 

skrobia 

rozkleja się, 

denaturacja 

białka) 

W wodzie – 

wymywanie składników 

wodorozpuszczalnych, 

temperatura niszczy 

składniki termolabilne, 

usunięcie 

zanieczyszczeń 

chemicznych i 

antyodżywczych 

składników, 

W parze - chroni 

strukturę i składniki 

pokarmowe (mniejsze 

straty niż przy 

gotowaniu w wodzie), 

zachowanie swoistego 

smaku i barwy, 

W garnku  - 

wymaga dużej ilości 

energii, 

długi czas procesu 

(-) na składniki 

rozpuszczalne w 

wodzie i termolabilne, 

obniżenie zawartości 

składników 

wrażliwych na 

wysokie temperatury, 

w szybkowarze – 

zmiany barwy 

zielonych warzyw, 

inne rozgotowywanie, 

możliwość poparzenia 
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Garnki akutermiczne 

Cechy: Wielowarstwowe dno akutermiczne, 

które ułatwia rozprowadzanie równomierne 

ciepła i jego utrzymanie przez dłuższy czas, 

pokrywy wyposażone w termometr 

zabezpieczają przed  przegrzaniem, gotowanie 

w małej ilości wody lub tłuszczu 
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Metoda  Warzywo Zmiany wit.C 

(%) 

Garnek-wrząca 

woda 

 

Kalafior 

Kapusta biała 

Brokuły 

Fasolka 

szparagowa 

 37 - 55 % 

Garnek- zimna 

woda 
 55 - 67 % 

Parowanie  10 - 26 % 

Mikrofale  9 - 20 % 

Szybkowar - 

para 
 13 - 28 % 
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Brukselka - gotowanie 

Sposób Sucha 

masa 

wit.C Azotany Azotyny jakość 

ogólna 
(skala 10 

j.u.) 

gotow. 

w  

wodzie 

 

12,4-

19,4 

 

28- 39 

 

50-60 

 

0-17 

 

7 - 8,5 

gotow. 

w małej 

ilości  

wody 

 
4,7 - 9 

 

4 -11 

 

4- 8 
(0-3,5) 

 

12-18 
(3-11) 

 
6,9-8,0 

 

 

Źródło: Czarniecka-Skubina Ewa 
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Marchew - gotowanie 

Sposób Sucha 

masa 

karoteno

idy 
Azotany ołów jakość 

ogólna 
(skala 0-10 

j.u.) 

gotow. 

w  

wodzie 

 

2,5-8 
 

1-9 

 

28-57 

 

14-33 

 

7,6-8,3 

gotow. 

w małej 

ilości  

wody 

 

4,2 - 

26,6 

 

0,7 -18 

( 3-7) 

 

0 - 13 
(0-11) 

 

9-26 
(8-12) 

 

7,8-8,0 

 

 

Źródło: Czarniecka-Skubina Ewa 
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Ziemniaki - gotowanie 

Sposób 

 

wit.C Azotany Kadm Ołów 

gotow. 

w  

wodzie 

 

 

20- 41% 

 

9 - 11 

 

20-30 

 

30% 

gotow. 

w małej 

ilości  

wody 

 

7,5 -17 

 

0,5 - 1 

 

0- 10 

 

0- 10 

 

 

Źródło: Gołaszewska Barbara 
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Metoda  

gotowania 

 

Sucha masa 

(%) 

Zmiany 

azotanów  po 

ugotowaniu (%)  

Zmiany 

azotynów po 

ugotowaniu (%) 

Burak świeży po obraniu  14.1 0.2  d - - 

W garnku przy rozpoczęciu 

procesu od wody wrzącej 

8.1 0.3   a 55.2 61.2 

W garnku przy rozpoczęciu 

procesu od wody zimnej 

7.9 0.1   a 66.2 69.6 

W szybkowarze - w wodzie 8.8 0.1   b 48.4 55.1 
W szybkowarze  - w  parze 13.2 0.1  c 7.9 15.4 
W garnku akutermicznym  14.4  0.2  d 5.8 13.1 

W kuchence mikrofalowej 18.1  0.2  e  23.2 19.2 

Wpływ sposobu gotowania na zawartość 

zanieczyszczeń w buraku czerwonym 

Źródło: Czarniecka-Skubina i in., 2003 
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Obróbka cieplna zależy od: 

 Rodzaju surowca 

 Stopnia zanieczyszczenia 

 Warzywa będące źródłem składników 

termolabilnych i nie zanieczyszczone 

chemicznie - proces krótki, niewiele wody 

 Warzywa o składzie odpornym na 

wysokie temperatury, a zanieczyszczone 

chemicznie - proces z dużą ilością wody, 

wydłużony w celu eluacji zanieczyszczeń 
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Zalety i wady sposobów przygotowania potraw 

Sposób Zmiany jakości 

sensorycznej 

Zmiany wartości 

odżywczej 

Wady  

Duszenie  

(do 100°C, 

połączenie 

smażenia i 

gotowania w 

małej ilości 

płynu pod 

przykryciem)  

konsystencja, 

smak, zapach,  

można stosować 

gorsze gatunkowo 

mięso – 

uwodnienie 

kolagenu 

dobre zachowanie 

składników 

pokarmowych i 

zapachowych, 

lekkostrawne,  

można ograniczyć 

dodatek NaCl  

 

brak 

zrumienienia, 

mało sosu,  



Zalety i wady sposobów przygotowania potraw cd.  

Sposób 

przygotowania 

Zmiany jakości 

sensorycznej 

Zmiany wartości odżywczej 

Smażenie  

(130-260°C)  

Ogrzewanie za 

pośrednictwem 

tłuszczu 

przekazującego 

ciepło naczynia 

smak, zapach Absorpcja tłuszczu smażalniczego, 

wytapianie tłuszczu z produktu,  

↓ witamin z grupy B (40-50%), produkty 

oksydacji, hydrolizy i polimeryzacji, 

akryloamid, izomery trans 

Grillowanie 

(200-300°C) 

Ogrzewanie 

przez 

bezpośredni 

kontakt z 

płytami 

grzewczymi 

smak, zapach Wytapianie tłuszczu,  produktów 

utleniania cholesterolu, WWA, straty 

skład. miner. 

23 
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Smażenie 

 W cienkiej warstwie tłuszczu (170-220C) - 

mięso porcjowe, lane potrawy mączne,  

 w średniej warstwie tłuszczu (160-190C) 

mięsa mielone, ryby, warzywa, 

 zanurzeniowe (130-180°C) drób porcjowany, 

ryby, frytki, pączki, faworki 

 beztłuszczowe - w krótkim czasie (w temp. do 

260C), mięsa po angielsku, rurki, gofry 
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Temperatura smażenia 

• 60 C -  soki przechodzą do tłuszczu, białko 

powoli się ścina, powierzchnia nie ulega 

zrumienieniu, wydłużony czas smażenia - 

nasiąkanie tłuszczem,  

• 170C - szybko zrumienione, skórka 

zabezpiecza przed wypływaniem soku  

z mięsa, brak przypalenia, 

• 220°C - przypalanie i rozłożenie tłuszczu, 

deformacja, gwałtowne ścinanie białka 
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Temperatury topnienia  

i rozkładu tłuszczu 
Rodzaj tłuszczu Temperatura 

topnienia 

[C] 

Temperatura 

rozkładu 

[C] 

słonina i sadło 

smalec 

łój wołowy 

łój barani 

masło 

masło sklarowane 

oleje 

margaryna 

38-42 

38-42 

42-46 

44-55 

28-33 

 

0-12 

20-25 

221-250 

221-250 

250-270 

270-300 

120-208 

252 

220-232 

ok.200 
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Wchłanianie tłuszczu do produktu 

zależy od: 

• zawartości wody w produkcie, 

• rodzaju żywności,  

• powierzchni żywności, 

• rodzaju tłuszczu i jego stabilności 

cieplnej, 

• czasu i temperatury ogrzewania, 
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Wchłanianie tłuszczu do produktu 

Produkt Tłuszcz [%] 

czipsy ziemniaczane 

filety rybne 

frytki 

kurczak uda 

pączki 

potrawy mięsne panierowane 

prażynki ziemniaczane 

ok.40 

10-15 

7-25 

do 22 

do 25 

do 20 

33-38 
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Intensywność zmian fiz.-chem  

w tłuszczach ogrzewanych 

• rodzaj tłuszczu 

• jakość początkowa tłuszczu 

• dostępność tlenu 

• czas i temperatura ogrzewania 

• rodzaj i ilość smażonego produktu (naturalne 

przeciwutleniacze: wit. C - dłużej, hem- 

przyspiesza 

• typ smażalnika i sposobu smażenia 

• przerwy w smażeniu 



30 

Ograniczenie zmian w tłuszczach 

smażonych 

• nie dopuszczać do przegrzewania tłuszczu 

(dymienia),  

• unikać dodawania świeżego tłuszczu do 

używanego - uwolnione podczas 

smażenia kwasy tłuszczowe przyspieszają 

rozkład tłuszczu świeżego 
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Ograniczenie zmian w tłuszczach 

smażonych 

• Sposób ułożenia na patelni - aby 

pokrywał całkowicie powierzchnię 

tłuszczu - wolna powierzchnia 

ograniczona do minimum - proces 

utleniania wolniej 
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Dobór tłuszczu 

• Smażenie na patelni - smażenie w olejach o 

dużych walorach odżywczych 

(kukurydziany, rzepakowy, sojowy, 

słonecznikowy (oleje bogate w NNKT - po 

smażeniu olej wylewać), 

• Smażenie we frytownicy - olej palmowy, 

oliwa z oliwek (tj. oleje o dużej odporności 

na utlenianie), przemysłowo uwodornione 

frytury, smalec 
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Dobór tłuszczu 

• Oleje typu „Virgin” - surowe oleje tłoczone na 

zimno wiele substancji towarzyszących 

(fosfolipidy, śluzy, barwniki, witaminy) - 

korzystne smakowo i żywieniowo   -  zalewy 

sałatkowe, 

•  Masło – wyłącznie do smażenia jajecznicy, do 

innych potraw masło sklarowane 
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Grillowanie (beztłuszczowe) 

Straty masy 12-46% 
 

Obniżenie zawartości tłuszczu: 
• 5 – 20% w potrawach grillowanych 

(zależnie od produktu) 
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Grillowanie 

Straty składników mineralnych 

(25-50% Ca, Mg, K, Na, P,) 
• Straty witamin do 20% 

Wzrost zaw.  

produktów utleniania 

cholesterolu 
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Nie każde mięso można 

grillować!!! 

• Nie wyroby wędzone i peklowane – z grup 
aminowych i nitrynowych mogą powstawać 
kancerogenne nitrozoaminy, 

• Ogrzewanie nad otwartym ogniem (temp. 200-
300°C) powoduje tworzenie związków  
o charakterze kancerogennym, mutagennym 
czy genotoksycznym: wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), 
heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA), 
nadtlenki lipidowe oraz wolne rodniki, 
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Zalecenia podczas grillowania 

1. rozpalanie węgla drzewnego (brykietów) przy użyciu 

naturalnych podpałek, które spalają się całkowicie i w 

sposób bezwonny;  

2. rozpoczynanie grillowania, gdy węgle pokryją się 

szarym popiołem. Temperaturę można sprawdzić 

trzymając dłoń nad żarem. Jeżeli wytrzymamy 3-4 sek. 

– grill jest dobrze rozgrzany, jeżeli tylko 1 sek. – 

temperatura jest zbyt wysoka. Nie pieczmy mięs na 

otwartym ogniu;  

3. do węgla nie należy dodawać drewna iglastego czy 

szyszek (zawiera żywicę), ich spalanie powoduje 

powstawanie wielu szkodliwych związków;  
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Zalecenia podczas grillowania cd. 

4. nie należy dopuszczać do palenia się ściekającego 

tłuszczu (tworzy się szkodliwy benzo(a)piren). Produkt 

zawierający tłuszcz powinien być oddzielony od żaru. 

W tym celu należy stosować tacki aluminiowe;  

5. grillować w niższej temperaturze przez dłuższy czas;  

6. zbyt wysuszone mięso jest ciężkostrawne i nie ma 

praktycznie wartości odżywczej. Nie jedzmy produktów 

spalonych i przypalonych – zgromadzone w powłoce 

węglowej substancje są rakotwórcze;  

7. nie jeść grillowanej żywności zbyt często.  
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Zalety i wady sposobów przygotowania potraw cd.  

Sposób 

przygotowani

a 

Zmiany 

jakości 

sensorycznej 

Zmiany wartości 

odżywczej 

Wady 

Pieczenie 

(170-250°C), 

ogrzewanie 

produktu 

suchym lub 

nawilżonym 

powietrzem 

Zapiekanie 

– forma 

pieczenia 

atrakcyjny 

smak, 

zapach 

Potrawy mięsne 

ciężkostrawne,   

akryloamid, 

WWA 

Konieczność 

„szpikowania” chudego 

mięsa,  

dużo energii do nagrzania 

piekarnika 

 



Pieczenie mięs 

40 

72°C przez 2 minuty, w centrum 

geometrycznym produktu,  

mięsa przygotowywane na krwisto poniżej 

55-60°C, medium 65-70°C, well done >75°C 

drób do 80°C 



Dziękuję za uwagę 

41 


