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CHARAKTERYSTYKA NAPOJÓW 

 

 

NAPOJE 

              BEZALKOHOLOWE                    ALKOHOLOWE 

 

GORĄCE    ZIMNE 

 

UŻYWKI: 
kawa, herbata 
kakao 
mleko (nie jest 
używką) 

 GAZOWANE: 
•wody stołowe  
•napoje owocowe  
•lemoniady  
•Coca cola  
•toniki  
•napoje funkcjonalne: 
•energetyczne  
•izotoniczne  
•redukujące 
 •regenerujące  
•kwas chlebowy 

NIEGAZOWANE  
•wody mineralne  
•soki owocowe pasteryzowane  
•soki warzywne pasteryzowane  
•soki świeżo wyciskane  
•napoje owocowe i warzywne  
•nektary  
•koncentraty napojów  
•mleko i napoje mleczne  

•napoje ziołowe 
 

 

Używki, to surowce pochodzenia roślinnego, nie mające wartości odżywczej. 

Znaczenie używek wynika z zawartych w nich alkaloidów: kawa zawiera kofeinę, 

herbata zawiera teinę, kakao zawiera teobrominę. Alkaloidy działają pobudzająco na 

system nerwowy i trawienny człowieka, usuwają uczucie zmęczenie. 

Zapoznaj się z poniższymi linkami dotyczącymi używek: 

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

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

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

 

Przygotowanie zimnych napojów 

Odpowiednia temperatura zimnych napojów ma ogromny wpływ na ich walory 

smakowe . Jest to jedna z najważniejszych reguł. 

Latem temperatura napojów zimnych powinna wynosić zwykle 5-6ºC, natomiast zimą 

8-10ºC. Aby utrzymać temperaturę chłodzenia taką jak w specjalnych urządzeniach, 

należy dodawać kostki lodu do napoju. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao


W zależności od ich serwowania wyróżniamy napoje chłodzące butelkowe, puszkowe, 

firmowe i koktajle. 

Do napojów chłodzących zaliczamy także wody mineralne i sodowe, napoje warzywne, 

pepsi-colę, coca-colę, lemoniady, soki cytrusowe i soki z czarnej i czerwonej porzeczki. 

 

Wody mineralne są dodatkiem do posiłków, mogą być gazowane i nie gazowane oraz 

wody mineralne naturalne, czyli ze źródeł naturalnych mające (przynajmniej tak 

oczekujemy) leczniczy wpływ na organizm i wody mineralne sztuczne, czyli 

przygotowane przemysłowo o składzie chemicznym podobnym do wód naturalnych. 

Przeważnie są nasycone dwutlenkiem węgla. Do tego rodzaju należy woda sodowa. 

  

Lemoniady są połączeniem przegotowanej lub sodowej wody z cukrem. Po 

wystudzeniu dodaje się sok z cytryny i pomarańczy, a także skórkę pomarańczową, 

Napój należy mocno schłodzić, a do podkreślenia smaku można dodać plasterek 

pomarańczy, albo innego owocu. Podawać należy z lodem i słomką do picia. 

  

Powyższe wody sprzedawane są w butelkach. Nie należy zbyt długo przechowywać 

wód mineralnych gazowanych, gdyż zawartość gazu maleje. 

Wody butelkowe należy otwierać przy konsumencie, przelewając do szklanki, a resztę 

napoju pozostawić w butelce. Wodę należy otwierać bezpośrednio przed nalewaniem, 

aby nie powodować utleniania się właściwości smakowych. 

Kelner powinien nalewać taka samą ilość napoju do wszystkich szklanek i podchodzić 

do każdego konsumenta bezpośrednio.  

 

Napoje bezalkoholowe: 

-woda mineralna, 

-napoje gazowane, 

-napoje mleczne, 

-soki owocowe i warzywne.  

Napoje zimne bezalkoholowe przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji,-nie 

zawierają  alkoholu lub zawierają nie więcej niż 0,5%alkoholu. 



Woda mineralna:-pochodząca ze źródeł naturalnych(wody naturalne): kryniczanka, 

staropolanka,  

Wody sztuczne takie jak kujawianka, marysienka produkowane sa z wody 

destylowanej z dodatkiem składników .mineralnych (wapń, magnez, żelazo itp.) i CO2  

Napoje gazowane: zawierają wodę, CO2,cukier, kwasy organiczne, soki owocowe, 

substancje smakowo-zapachowe, wyciągi ziołowe. 

Podział napojów gazowanych : - wody gazowane słodzone, 

        - wody gazowane niesłodzone. 

Napoje owocowe otrzymuje się z wody, cukru, soku owocowego do 50%. 

Kwas chlebowy: uzyskuje się w wyniku fermentacji mlekowej i alkoholowej, z 

produktów zbożowych z dodatkiem cukru. 

Sporządzanie napojów zimnych: 

a) koktajle owocowe - sporządza się z soków owocowych z dodatkiem cukru i 

składników aromatycznych  

b) b)koktajle mleczne – sporządza się z mleka, cukru, soków owocowych 

c) napoje typu frappe - są mieszaniną soków lub syropów owocowych z mlekiem 

i lodami 

d) napoje typu egg nog: - są mieszanina soków lub syropów owocowych, mleka, 

jaj, śmietany oraz przypraw. 

 

 

Zapoznaj się z poniższym linkiem: 

https://prezi.com/p/pnjl1tjhky0f/charakterystyka-napojow-bezalkoholowych/  

 

 

Napoje alkoholowe otrzymuje się w wyniku fermentacji alkoholowej w warunkach 

beztlenowych wywołanej przez drożdże, z surowców zawierających cukier. Surowce 

do produkcji alkoholu zawierają: cukier lub skrobię (owoce, miód, melasa (produkt 

uboczny przy produkcji cukru), ziemniaki, zboża).  

 

Podział napojów alkoholowych: 

a) wysoko % o mocy 30%-50% objętości alkoholu (wódki czyste i gatunkowe).  

b) średnio % od 7-12% objętości alkoholu (wina, miody pitne) 

c) nisko % od 1,8% -6% objętości alkoholu (piwo). 

 

Spirytus - zawiera do 96% objętości czystego alkoholu. 

Do produkcji spirytusu wykorzystuje się: cukier, skrobię (ziemniaki, ziarna zbóż, 

melasę).oraz drożdże powoduje fermentację w wyniku której powstaje alkohol. 

 

Wódki czyste i gatunkowe: otrzymuje się poprzez zmieszanie spirytusu i wody z 

dodatkiem lub bez dodatku substancji smakowo zapachowych.  

https://prezi.com/p/pnjl1tjhky0f/charakterystyka-napojow-bezalkoholowych/


 

Wódki czyste można podzielić na: 

• zwykłe – powstałe ze spirytusu rektyfikowanego rozcieńczonego z wodą. 

• wyborowe – powstające w procesie dwukrotnej destylacji. 

• luksusowe – powstające w procesie wielokrotnej destylacji. 

• premium i superpremium – powstające w procesie wielokrotnej destylacji i filtracji. 

 

Proszę zapoznać się z poniższym linkiem: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wódka  

 

 

Wina uzyskuje się w wyniku fermentacji alkoholowej moszczu gronowego, 

owocowego. Moszcz to sok z owoców. Fermentację wywołują drożdże winne. 

 

Wyróżnia się wina w zależności od zawartości alkoholu: 

a) lekkie, słabe 10%alkoholu  

b) średnie 10-14%alk. 

c) mocne od 14% alk., 

 

Inny podział win w zależności od zawartości cukru: 

a) wytrawne 1%cukru, 

b) półwytrawne1-4% cukru, 

c) półsłodkie 4-6% cukru., 

d) słodkie 6-12% cukru 

e) bardzo słodkie powyżej 12% cukru 

 

Wymagania jakościowe win - temperatura przechowywania: 

a) -wina białe ,wytrawne i półwytrawne(8-12 0C), 

b) -wina ziołowe, miody pitne, czerwone, deserowe(12-16 0C) 

c) -wina musujące, gazowane(7-10 0C). 

 

Miody pitne ich produkcja zbliżona jest do produkcji win z tym że owoce zastąpione 

są miodem 

 Podział miodów pitnych: 

a) półtorak produkuje się z 1 objętości miodu i 0,5 objętości wody, 

b) dwójniaki - z1obj. miodu i 1obj. wody, 

c) trójniak – z 1 obj. miodu i 2 obj. wody, 

d) czwórniak 1obj. miodu i 3 obj. wody. 

 

Piwo produkuje się z słodu jęczmiennego, chmielu, wody i drożdży piwowarskich. 

Podział piw jasnych: 

a) lekkie o zawartości ekstraktu do 10%, 

b) pełne od 10-15% ekstraktu, 

c) mocne powyżej 15% ekstraktu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wódka


Podział piwa ciemnego: 

a) pełne od 10-14% ekstraktu, 

b) mocne od 18-22% ekstraktu. 

Asortyment piw występujących na naszym rynku: piwa jasne lekkie 2,5% 

alk., piwo jasne pelne3,6% alk., piwo ciemne pełne 1,8% alk., piwo ciemne 

mocne 5% alk. 


