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Warzywa, to rośliny, których różne części spożywa się w stanie surowym lub 

przetworzonym. Części te zawierają największą ilość składników odżywczych, 

zapachowych i smakowych. Mogą to być korzenie, łodygi, liście, kwiatostany, owoce, 

nasiona.  

Warzywa dzieli się według części jadalnej na:  

a) Korzeniowe – marchew, seler, pietruszka, burak ćwikłowy, rzodkiewka, rzepa  

b) Cebulowe – cebula, czosnek, por, szczypiorek, szczypior  

c) Kapustne – kapusta (biała, czerwona, włoska), kalafior, brokuły, jarmuż, brukselka, 

kalarepa  

d) Liściowe – sałaty, szpinak, cykoria, botwina, koperek, natka pietruszki  

e) Owocowe – pomidor, ogórek, papryka, cukinia, bakłażan, fasolka szparagowa, 

kabaczek, arbuz  

f) Strączkowe (nasiona suche) – fasola, groch, bób, soja, soczewica  

g) Inne – kukurydza, szparagi, rabarbar  

Warzywa przechowuje się w skrzynkach w temperaturze 0 – 40C w pomieszczeniach 

czystych, zacienionych, dobrze wietrzonych o większej wilgotności powietrza 

 

W produkcji gastronomicznej często spotykamy się ze zjawiskiem 

osmozy. Osmoza to samorzutne przenikanie rozpuszczalnika z roztworu o stężeniu 

mniejszym do roztworu o stężeniu większym. W wyniku osmozy cenne składniki mogą 

przenikać ze środowiska do produktu, ale też odwrotnie składniki odżywcze mogą 

opuszczać produkt. 

Zjawisko osmozy możemy obserwować codziennie, np. gotując 

obiady. Osmoza zachodzi w surówkach.  

 

SURÓWKI I SOKI WARZYWNE 

Surówki i soki warzywne należą do najbardziej wartościowych wyrobów z warzyw. 

Przyrządza się je z surowych warzyw po prawidłowo przeprowadzonej obróbce 

wstępnej, dzięki czemu warzywa zachowują prawie w całości swoją wartość 

odżywczą. Surówki uzupełniają posiłki, wprowadzając urozmaicenie i można je 

przyrządzać przez cały rok z różnych warzyw. Na surówki dobiera się warzywa 

gatunku 1, zdrowe, jędrne, soczyste, bez uszkodzeń, z małą ilością skrobi bez 

zdrewniałego błonnika. Na surówki stosuje się: warzywa liściowe, kapustne, 

korzeniowe, owocowe, cebulowe. Surówki warzywne przyrządza się z jednego lub 



kilku rodzajów warzyw. Dobierając warzywa na surówki mieszane łączy się kwaśne z 

niekwaśnymi, mdłe z ostrymi i aromatycznymi, bezbarwne z kolorowymi, mniej 

soczyste i twardsze z miękkimi i zawierającymi dużo soku. Należy unikać łączenia 

warzyw z tej samej grupy np.: porów i cebuli, pomidorów z ogórkami, marchwi z 

selerem. 

W celu uzyskania dobrego smaku i aromatu do surówek stuje się: sół, cukier, 

musztardę, kwas cytrynowy, sok z cytryny, majonez, oliwę oraz koperek, natkę 

pietruszki, szczypiorek, cebulę. 

Z warzyw sporządza się również soki i mogą to być soki z jednego rodzaju warzyw lub 

mieszaniny warzyw. Najpopularniejsze są soki z marchwi, buraków ćwikłowych, 

pomidorów, ogórków do których można również stosować dodatki jak: sól, cukier, 

pieprz, kwas cytrynowy. 

 

Sporządzając potrawy z warzyw poddaje się je obróbce cieplnej. Warzywa zielone 

podczas obróbki cieplnej łatwo tracą barwę (chlorofil) i dlatego warzywa takie po 

oczyszczeniu gotuje się w dużej ilości wrzącej wody na silnym ogniu. Warzywa 

kapustne podczas np. gotowania nie przykrywa się ponieważ są one smaczniejsze – 

ulatniają się z nich olejki eteryczne w ciągu 10 – 20 min. Gotując białą pokrojoną 

kapustę można w trakcie gotowania dodać mleko które podnosi wartość odżywczą 

kapusty i powoduje jej delikatniejszy smak. W czasie gotowania kapusty czerwonej 

traci ona kolor który zawdzięcza barwnikowi o nazwie antocyjan. Barwnik ten 

rozpuszcza się w wodzie powodując odbarwienie kapusty. Wpływ na zmianę 

barwników antocyjanowych ma środowisko w jakim kapusta jest gotowana. 

Środowisko kwaśne zachowuje kolor czerwony, ale kwas utrudnia rozmiękczenie 

tkanek kapusty i dlatego po ugotowaniu jej dodaje się do niej kwasek cytrynowy. 

Podczas gotowania warzyw stosuje się zasadę aby warzywa zalewać wrzątkiem i 

dopiero dosalać do smaku oraz gotować do miękkości.  

Zasada taka nie obowiązuje przy gotowaniu zup ponieważ płyn w którym gotuje się 

warzywa jest spożywany w postaci zupy.  

Zjawisko osmozy zachodzi również podczas gotowania suchych mnisio roślin 

strączkowych. Gotując suche nasiona roślin strączkowych należy je: 

1. Moczyć je przez 12 godz. W zimnej przegotowanej wodzie, biorąc 3 razy tyle 

wody co nasion a następnie gotować w wodzie w której się moczyły. 

2. Nie gotować nasion z kwaśnymi dodatkami np. octem lecz łączyć z nimi po 

ugotowaniu 

3. Nie solić podczas gotowania ponieważ utrudnia ono osmozę a sól dodać pod 

koniec gotowania. 



4. Po zagotowaniu zmniejszyć dopływ ciepła, i na słabszym ogniu gotować pod 

przykryciem do miękkości. 

 

Zapoznaj się z filmikiem z poniższego linka: 

 

https://scholaris.pl/resources/run/id/70006  

 

 

 

Ziemniaki, to rośliny jednoroczne, których częścią jadalną jest zgrubiała łodyga 

podziemna – bulwa. Bulwa ziemniaka zawiera głównie skrobię (wielocukier) oraz 

niewielkie ilości witaminy C i składników mineralnych jak: potas, fosfor, magnez. W 

skórce ziemniaka i tuż pod nią oraz wokół tzw. oczek, ziemniaki zawierają solaninę – 

substancję, która w większych ilościach jest trująca dla człowieka. Zawartość solaniny 

rozpoznaje się po zazielenieniu ich skórki.  

Ziemniaki przechowuje się podobnie jak pozostałe warzywa i pakowane są one w siatki 

z tworzyw sztucznych, torby foliowe perforowane lub luzem.  

Z ziemniaków produkuje się różne przetwory jak: frytki, chipsy, mąkę ziemniaczaną, 

prażynki, syrop skrobiowy, spirytus oraz półprodukty na bazie ziemniaków jak: placki 

ziemniaczane, kluski śląskie, kopytka. W gastronomii ziemniaki stosuje się jako dania 

podstawowe polane masłem, zrumienioną na tłuszczu cebulą i posypane koperkiem, 

szczypiorkiem lub zieloną pietruszką oraz jako dodatek do zup, drugich dań oraz 

stanowią podstawę takich potraw jak: zapiekanki, kotlety ziemniaczane placki 

ziemniaczane oraz stosowane są do wyrobu pyzów, kopytek i sałatek.  

 

Zobacz poniższe filmiki dotyczące warzyw: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa  

https://zywienie.abczdrowie.pl/warzywa 

 

 

https://scholaris.pl/resources/run/id/70006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
https://zywienie.abczdrowie.pl/warzywa


Grzyby jadalne  

Zapoznaj się z poniższym linkiem: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby_jadalne  

 

Z powyższego linka zapoznaj się z: 

• Opisem grzybów 

• Potrawy przyrządzane z wykorzystaniem grzybów jadalnych, 

• Grzyby rosnące w Polsce 

 

 

 

Owoce, to organy roślin wieloletnich (drzew, krzewów, krzewinek) chroniące ich 

nasiona. Owoce składają się z:  

- skórki,  

- miąższu  

- okrywy nasiennej  

- nasion  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby_jadalne


Częścią jadalną owoców jest skórka i gruby, miękki, soczysty, aromatyczny i słodki 

miąższ. Owoce soczyste dzieli się na:  

a) Ziarnkowe – jabłka, gruszki, pigwa  

b) Pestkowe – śliwki, czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie 

c) Jagodowe – jagody, borówki, winogrona, agrest, porzeczki, maliny, truskawki, 

poziomki  

d) Południowe – banany, pomarańcze, cytryny, mandarynki, mango, ananas, pomelo.  

Owoce, podobnie jak warzywa są źródłem witamin i składników mineralnych.  

Skład chemiczny owoców zależy od gatunku, odmiany, warunków klimatycznych, 

sposobów uprawy oraz stopnia dojrzałości. Duży wpływ na wartość witaminową 

owoców ma nasłonecznienie podczas wegetacji roślin, dlatego najwięcej witamin 

głównie witaminy C gromadzi się w zewnętrznych warstwach owoców. Wartość 

odżywcza owoców jest lepiej wykorzystana niż wartość warzyw ponieważ spożywa się 

je głównie na surowo. 

W gastronomii owoce wykorzystuje się do produkcji kompotów, soków, sałatek, 

musów, zup owocowych tzw. chłodników, deserów. 

 

Bakalie, to niektóre owoce południowe suszone nadające się do bezpośredniego 

spożycia. Należą do nich: rodzynki, daktyle, figi, suszone morele, suszone śliwki 

kalifornijskie.  

 



 

 

 

 



Okres zimowy to trudny czas dla naszego organizmu. Nie tylko stale jesteśmy narażani 

na ogrom wirusów i bakterii lecz również niedobór słońca i witaminy D dodatkowo nas 

osłabia i sprawia, że jesteśmy ospali, zmęczeni i całkowicie pozbawieni energii. 

 

Jak sobie z tym poradzić? Najlepiej sięgać po bakalie i orzechy. Zarówno bakalie jak 

i orzechy zawierają bowiem składniki, które szybko przywrócą nam chęć życia, 

wzmocnią metabolizm energetyczny i napełnią nas wewnętrznym słońcem. 

Duża ilość witamin 

Suszone owoce i orzechy to prawdziwy koncentrat energii i składników odżywczych. 

Ponieważ zawierają witaminy i minerały są doskonałe dla naszego zdrowia. Co 

prawda, w procesie suszenia owoców, tracą one większą część witaminy C i kwasu 

foliowego, lecz zawartość pozostałych witamin jest całkiem bez zmian.  

 

Bakalie i orzechy zawierają bardzo dużą ilość witaminy E, niezwykle silnego 

antyoksydantu, oraz witaminy B6, pozytywnie wpływającej na nasz układ nerwowy. To 

dzięki niej możemy cieszyć się dobrym nastrojem nawet pomimo niesprzyjającej aury 

za oknem. 

Doskonały zestaw minerałów 

Wszystkie bakalie są bardzo bogate w potas, który jest niezbędny dla zachowania 

zdrowia mięśni, serca i układu nerwowego. Dodatkowo zawierają magnez, minerał 

niezbędny dla prawidłowej absorpcji wapnia i równowagi hormonalnej. Znajdziemy w 

nich także fosfor silnie stymulujący funkcje mózgu. Jakby tego było mało, bakalie są 

źródłem żelaza – zapewniającego energię ciała i psychiki, który równolegle wspomaga 

leczenie anemii. 

Bakalie i orzechy nie zawierają cholesterolu 

Bakalie i orzechy nie zawierają cholesterolu dlatego też są idealne dla zdrowia 

naszego serca. Co więcej, ich jedzenie polecane jest osobom po zawałach i w trakcie 

leczenia chorób sercowo naczyniowych. 

Suszone owoce zamiast słodyczy 

Suszone owoce zawierają wiele cukrów prostych dlatego też zapewniają szybki 

zastrzyk energii. Jeśli doświadczasz spadku sił a nie chcesz wypijać kolejnej kawy, 

sięgnij po bakalie. Suszone daktyle, rodzynki, figi, niesiarkowane suszone morele czy 

też garść orzechów, spożyte w przypadku spadku energii sprawią, że momentalnie 

poczujesz różnicę. 

Autor: Redakcja Bakalie.com 

 

https://bakalie.com/artykul/ciekawostki/zyciodajna-witamina-d.html
https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/5-przekasek-szybko-przywracajacych-energie.html
https://bakalie.com/kategoria/orzechy/
https://bakalie.com/kategoria/bakalie/
https://bakalie.com/kategoria/orzechy/
https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/suszone-owoce-slodkie-zdrowie.html
https://bakalie.com/kategoria/orzechy/
https://bakalie.com/kategoria/bakalie/
https://bakalie.com/kategoria/bakalie/
https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/wplyw-bakalii-na-zdrowie.html
https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/czy-orzechy-sa-dobre-w-cukrzycy.html
https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/suszone-owoce-a-cholesterol.html
https://bakalie.com/kategoria/kawa/
https://bakalie.com/kategoria/daktyle/
https://bakalie.com/kategoria/rodzynki/
https://bakalie.com/kategoria/figi/
https://bakalie.com/kategoria/morele/
https://bakalie.com/kategoria/orzechy/


W żywieniu człowieka duże zastosowanie maja przetwory owocowe takie jak: 

marmolada, dżemy, powidła, konfitury, owoce kandyzowane, owoce w syropie, musy 

oraz owoce mrożone. 

 

 

 

Marmolada – przetwór owocowy z przetartych owoców, 

które są gotowane z dużą ilością cukru (powyżej 50% masy 

składników). 

Marmolady produkuje się z pulp owocowych lub przecierów 

z dodatkiem składników żelujących oraz środków 

konserwujących i aromatyzujących. Marmolady mogą być 

jedno- lub wieloowocowe. Marmolada powinna się łatwo kroić 

i rozsmarowywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/marmolada-wlasciwosci-sklad-i-

wykorzystanie-marmolady,26181.html  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/marmolada-wlasciwosci-sklad-i-wykorzystanie-marmolady,26181.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/marmolada-wlasciwosci-sklad-i-wykorzystanie-marmolady,26181.html


Dżem (ang. jam "zatkanie") – przetwór owocowy sporządzany z całych owoców lub 

ich części. Dżem przygotowuje się, gotując owoce z 

dużą ilością cukru. W zależności od 

rodzaju dżemu jak i rodzaju owoców, dżemy mogą 

zawierać dodatki zagęszczające: pektynę lub rzadziej 

żelatynę.   

Dżem przygotowuje się z dowolnych owoców przez 

odparowanie z owoców nadmiaru wody. Do dżemów 

dodaje się cukier lub inną substancję utrwalającą. 

Dżemy mogą być jedno-, dwu- lub wieloowocowe, i 

często wyczuwalne są w nich kawałki owoców. 

Prawdziwy, dobrze zrobiony dżem powinien się łatwo smarować. 

 

 

 

Powidła – przetwór owocowy zwykle wykonywany 

ze śliwek. Tradycyjnie na powidła używa 

się węgierek prażonych w kotłach przez wiele dni aż 

do uzyskania koloru od bordowego do brązowego. 

Prażenie powoduje odparowanie wody, co zwiększa 

gęstość, poprawia smak powideł oraz przedłuża 

okres przechowywania. Obecnie częściej produkuje 

się je z pulp owocowych, gdzie także 

poprzez obróbkę termiczną zagęszcza się produkt. 

W porównaniu do marmolad, powidła są mniej słodkie, mniej 

zżelowane oraz bardziej mętne 

Powidła przygotowuje się tylko ze śliwek (najczęściej powidła 

węgierkowe lub mieszane). Gotuje się je dodając cukier, 

pektyny, syrop skrobiowy. Powidła powinny być gęste, łatwe w 

smarowaniu. Mogą być w nich wyczuwalne kawałki skórek 

owocowych i miąższu. 

 

 

 

Konfitura – produkt spożywczy uzyskiwany poprzez gotowanie owoców lub części 

owoców w syropie cukrowym lub zagęszczonym soku z winogron. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierka_Zwyk%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BCenie_(obr%C3%B3bka_%C5%BCywno%C5%9Bci)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pulpa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_cieplna_produkt%C3%B3w_%C5%BCywno%C5%9Bciowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winogrono


Do przygotowania konfitur selekcjonuje się najlepszej jakości owoce. Nie nadają się 

owoce uszkodzone, niedojrzałe lub niewybarwione. Ponadto owoce używane do 

sporządzenia konfitur muszą być bardzo słodkie (zawierać ponad 60% cukru). 

W konfiturach nie używa się środków konserwujących, wystarczającym konserwantem 

jest cukier. Przeciętnie na 1 kg owoców stosuje się nawet 2 kg cukru. Syrop cukrowy 

przyrządza się poprzez rozpuszczenie w wodzie dużej ilości cukru, a następnie 

odparowywanie wody aż do uzyskania gęstego syropu. Podobnie odparowuje się soki 

wyciśnięte z winogron. 

Najszybsza metoda polega na gotowaniu syropu w szerokich, płaskich garnkach. W 

trakcie gotowania należy usuwać pojawiającą się pianę (szumowinę). Syrop powinien 

mieć taką konsystencję, by tworzył nitki w czasie powolnego przelewania. Do 

gotowego syropu dodaje się powoli wyselekcjonowane, umyte i koniecznie osuszone 

owoce. Jednorazowo dodaje się tyle, żeby ustało wrzenie, ale tak, 

by temperatura syropu nie spadła zbytnio. Konfiturę mieszamy co pewien czas 

poprzez poruszanie kolistymi ruchami naczyniem. Jeśli zbiera się piana, należy ją 

bardzo delikatnie usunąć. Owoce nie powinny być uszkodzone, dlatego do mieszania 

nie używamy narzędzi, a zbieranie szumowin przeprowadzamy bardzo ostrożnie. 

Konfitura jest gotowa, gdy owoce zajmują całą objętość syropu i nie wypływają. W 

niektórych przepisach można znaleźć zalecenie, by gotowanie konfitur przerywać na 

parę godzin, a następnie ponownie podgrzewać przez kilka do kilkunastu minut. 

Konfitury przechowuje się w 

małych słoikach wypełnionych gorącymi 

konfiturami po same brzegi. Nakrętki i brzegi 

słoików warto zabezpieczyć poprzez 

posmarowanie koniakiem. 

Zaletą dobrej jakości konfitur jest wzmacnianie 

odporności oraz uzupełnianie niedoborów 

witaminowych, szczególnie w sezonie 

jesienno-zimowym. Domowe przetwory z 

malin, jeżyn, porzeczek lub aronii potrafią 

wzmocnić naszą odporność, natomiast 

konfitury z jagód mogą być pomocne przy 

dolegliwościach żołądkowych 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzenie_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniak


Owoce kandyzowane – owoce, rzadziej inne części roślin, zakonserwowane poprzez 

wielokrotne smażenie ich w coraz to bardziej słodkim syropie. Kandyzować można 

całe owoce, ich części, ale też kwiaty, a nawet łodygi (np. dzięgla litwora). 

Kandyzowane owoce są dodatkiem do ciast i deserów. 

Owoce utrwalane są w procesie 

kandyzacji w wyniku nasączenia 

ich cukrem do około 70–72% 

poprzez kilkukrotne zanurzenie ich 

w syropie z sacharozy i glukozy o 

wzrastającym stężeniu i 

odpowiedniej temperaturze. Wśród 

owoców kandyzowanych wyróżnia 

się trzy ich typy: kandyzowane – z 

matową powłoką cukru o drobnych 

kryształkach; glazurowane – o 

gładkiej, szklistej powłoce karmelu 

oraz obsypane cukrem owoce karmelizowane – „suche konfitury”. 

 

 

 

Owoce w syropie to produkty otrzymane 

przez wysycenie syropem cukrowym owoców 

z dodatkiem kwasów spożywczych, substancji 

konserwujących, barwiących i 

aromatyzujących. Charakteryzują się długim 

okresem przydatności do spożycia, 

intensywnym zabarwieniem, doskonałym 

smakiem owocowym. Mogą być zapiekane 

wewnątrz ciast. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99giel_litwor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sacharoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza


Mus – deser z owoców (surowych zmiażdżonych, rozgotowanych lub 

pieczonych przetartych), spulchniony pianą ubitą z białek i zestalony 

żelatyną. Może być sporządzany z jednego rodzaju owoców np. 

jabłek lub wielu owoców. 

 

 

 

 

 

Owoce mrożone  

 

Owoce zamraża się w temperaturze od – 20 do -400C. 

Na skutek szybkiego obniżenia temperatury w 

owocach tworzą się drobne kryształki lodu, co 

zapobiega niszczeniu tkanki owocu i zbyt dużemu 

wyciekowi soków w czasie rozmrażania. Mrożonki 

przygotowuje się z owoców dojrzałych na słońcu a 

przed mrożeniem oczyszcza z niejadalnych części i 

myje. Mrożonki przechowuje się w temperaturze od -

15  do -300C. owoców mrożonych do gotowania nie 

należy rozmrażać. Owoce mrożone stosuje się do 

produkcji kompotów, zup owocowych, surówek i 

deserów. Asortyment mrożonek obejmuje: truskawki, 

maliny, borówki, żurawiny, porzeczki, agrest, śliwki i 

mieszanki owocowe. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus_(deser)&action=edit&redlink=1

