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Prezentacja wyposażenie



SPRZĘT POMOCNICZY I UZUPEŁNIAJĄCY



Rodzaje sprzętu

Baza techniczna gastronomii składa się z wielu 

maszyn i urządzeń, jednak równie ważne w 

całym procesie technologicznym jest 

wyposażenie uzupełniające (dodatkowe), o 

którym należy pamiętać podczas planowania 

odpowiednich rodzajów czynności 

produkcyjnych czy ekspedycyjnych. 



W poniższej tabeli przedstawiono przykładowy sprzęt pomocniczy 

i uzupełniający, podzielony ze względu na jego zastosowanie na 

określonym etapie produkcji i dystrybucji potraw

Etapy produkcji i dystrybucji potraw Przykłady sprzętu

obróbka wstępna stoły robocze, pnie do mięsa, elektryczne otwieracze do puszek, sterylizatory noży, 

pojemniki GN z pokrywami, miski, deski do krojenia, maszynki do makaronu, noże, 

przybory i akcesoria kuchenne (cedzaki, rózgi, szpatułki, chochle, miski i naczynia 

kuchenne), elektryczne ostrzałki do noży, ręczne szatkownice, elektryczne wałkownice 

do ciasta, meble gastronomiczne

obróbka termiczna naleśnikarki, gofrownice, grille do hot dogów, garnki, rondle, patelnie, pojemniki GN z 

pokrywami, łopaty do pizzy, meble gastronomiczne

sporządzanie i ekspedycja napojów dozowniki i nalewaki do butelek, syfony do bitej śmietany, syfony do wody, termosy 

dzbankowe, ręczne wyciskarki do cytrusów, sprzęt barmański, meble gastronomiczne

magazynowanie i chłodzenie pojemniki GN z pokrywami, lampy owadobójcze, pojemniki do składowania odpadów

ekspedycja i dystrybucja potraw pomocniki kelnerskie, szafki do podgrzewania talerzy, witrynki bufetowe, polerujące 

suszarki do sztućców z lampą UV, meble cateringowe, pojemniki GN z pokrywami, 

termosy dzbankowe, termosyfony do sosów, torby termiczne, akcesoria do 

podgrzewaczy, tace antypoślizgowe, dyspensery (do sosów, mleka, soków, musli), 

dekoratory do warzyw i owoców, noże elektryczne, np. do kebabu, nacinarki do 

kiełbasy, podgrzewacze bułek do hot dogów, meble gastronomiczne

transport w zakładach gastronomicznych pojemniki GN z pokrywami, termosy dzbankowe



Charakterystyka wybranego sprzętu 

gastronomicznego



Garnki

w profesjonalnej kuchni muszą cechować się dużą wytrzymałością, 

możliwością zastosowania ich w obróbce termicznej wszystkich rodzajów 

produktów oraz łatwością utrzymania w czystości. Dobrze, jeśli ich konstrukcja 

umożliwia wykorzystanie różnych systemów ogrzewania (trzony gazowe, 

elektryczne i indukcyjne). Podstawowym materiałem stosowanym do ich 

budowy jest stal nierdzewna, której dodatkowa zaleta to estetyczny wygląd. 

Obecnie są dostępne garnki wykonane z trójwarstwowego materiału. Ich 

wewnętrzna i zewnętrzna powłoka powstaje ze stali nierdzewnej, między nimi 

znajduje się warstwa topionego aluminium. Taka kombinacja materiałów 

pozwala na energooszczędne gotowanie dzięki doskonałemu rozprowadzaniu 

ciepła. Odmienny model tych naczyń stanowią garnki ze stali nierdzewnej, w 

których tylko dno jest trój warstwowe. W sprzedaży są dostępne naczynia 

żeliwne i stalowe emaliowane oraz garnki aluminiowe z powłoką tytanową 

przeznaczone do wszystkich systemów ogrzewania. Dobre garnki powinny być 

wyposażone w nienagrzewające się, trwale przymocowane uchwyty oraz 

dopasowaną pokrywę stalową lub szklaną. Istotne są przeznaczenie i wielkość 

garnka. W ofercie znajdują się garnki do gotowania na parze, do makaronu, 

do szparagów, do ryb, takie, w których można gotować małże oraz garnki o 

specjalnej konstrukcji do gotowania mleka (z płaszczem wodnym).



Patelnie

wykonuje się z podobnych materiałów jak garnki, a 

dodatkowo pokrywa powłokami o niskiej przyczepności 

(teflon, tytan), umożliwiającymi smażenie beztłuszczowe. 

Oprócz tradycyjnych kształtów i uniwersalnego 

wykorzystania są także dostępne patelnie o innej 

konstrukcji, służące do grillowania, smażenia w głębokim 

tłuszczu, smażenia jaj sadzonych oraz typu wok (do 

przygotowania azjatyckich potraw)



Pojemniki gastronomiczne GN
to naczynia o znormalizowanych 
wymiarach, oznaczane odpowiednimi 
symbolami, często wyposażone w 
pokrywy. Wykonuje się je ze stali 
nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Mogą 
być używane w urządzeniach 
transportowych, chłodniczych i w 
większości urządzeń grzewczych. 
Podstawowym pojemnikiem jest GN 1/1 o 
wymiarach 325 x 530 mm, pozostałe mają 
wielkość, którą otrzymuje się po 
zwiększeniu lub zmniejszeniu wymiarów 
podstawowych. W ofercie producentów 
są również dostępne pojemniki wykonane 
z poliwęglanu, polietylenu lub 
polipropylenu, które z powodzeniem 
można wykorzystać do przechowywania i 
zabezpieczania żywności.

Standardowe pojemniki gastronomiczne 



Deski do krojenia

wykonuje się z polietylenu, który jest trwały, odporny na uszkodzenia i 

nadaje się do kontaktu z żywnością. Ze względów higieniczno-sanitarnych 

sprzęt ten barwi się na różne kolory (niebieskie – do ryb, białe – do nabiału, 

żółte – do drobiu, zielone – do warzyw, czerwone – do mięs i wędlin, 

brązowe – do mięs gotowanych), które można przyporządkować do 

określonej grupy produktów. Pozwala to na zminimalizowanie zagrożeń 

mikrobiologicznych i lepszą organizację pracy.



Noże

używane w zakładzie gastronomicznym mogą być wyprodukowane ze stali 

różnej jakości. Najtrwalsze są noże kute wykonane z jednego kawałka twardej 

stali molibdenowej, wyjątkowo odpornej na korozję. Profesjonalne noże dobrej 

jakości mają odpowiednio zaprojektowaną ergonomiczną rękojeść, która 

pozwala na zminimalizowanie zmęczenia ręki podczas długotrwałej pracy. 

Odpowiednie połączenie rączki noża z ostrzem uniemożliwia gromadzenie się 

resztek.

Różnorodność czynności wykonywanych w kuchni wymusiła zaprojektowanie 

noży o specyficznych kształtach ostrzy. Dzięki temu mogą one pełnić różne 

funkcje i być wykorzystywane do różnych produktów. Często kolor rękojeści, 

podobnie jak w deskach do krojenia, określa rodzaj surowca, do którego jest 

przeznaczona dana grupa noży.



Pnie do mięsa

wykonane ze stali nierdzewnej (podstawa) oraz wierzchniej płyty 

polietylenowej, zastąpiły tradycyjne drewniane. Jest to podyktowane 

względami higienicznymi (utrzymanie czystości) i dużą trwałością nowo 

stosowanych materiałów.



Sterylizatory do noży

to wykonane ze stali nierdzewnej 

pojemniki umieszczane głównie w 

części produkcyjnej zakładu 

gastronomicznego. Przystosowuje 

się je do zawieszenia na ścianie lub 

innej pionowej powierzchni. Do 

odkażania umieszczonego w nich 

sprzętu używa się promieniowania 

ultrafioletowego. Urządzenia są 

wyposażone w automatyczny 

wyłącznik lamp UV w momencie 

otwarcia drzwiczek i regulator czasu 

sterylizacji.



Naleśnikarki

to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do smażenia naleśników. Ich 

obudowa powstaje ze stali nierdzewnej, elementem roboczym jest żeliwna 

płyta grzewcza. Mogą mieć różne wymiary i średnice płyty. Bezpieczną 

pracę gwarantują regulator temperatury i termostat.



Pomocniki kelnerskie

mogą być rodzajem wózków użytkowanych przede wszystkim w obsłudze 

przyjęć okolicznościowych i cateringu. Ich konstrukcja pozwala na 

przewożenie pojemników GN, tac, sztućców i innych akcesoriów 

niezbędnych w obsłudze konsumenta. Jako mebel pomocnik kelnerski 

może się znajdować w rozdzielni kelnerskiej lub sali konsumenckiej, jest 

bowiem przystosowany do przechowywania podręcznej zastawy i bielizny 

stołowej wykorzystywanej przez kelnerów.



Polerujące suszarki do sztućców
są zbudowane ze stali nierdzewnej, dostępne w wersji stołowej i stojącej. 

Sztućce dezynfekuje się promieniami UV. Suszarki mają funkcje usuwania 

zacieków, zabrudzeń, suszenia i polerowania (za pomocą granulatu 

kukurydzianego). Ich wydajność wynosi od 4 tys. do 5 tys. sztuk na godzinę.



Grille do hot dogów
są przeznaczone do podgrzewania parówek. Produkuje się różne ich 

modele. Elementami roboczymi, w zależności od konstrukcji, mogą być: 

grzewcza, ryflowana płyta, rolki ustawione pod kątem, obrotowe rożno lub 

specjalny zbiornik ogrzewany parą. Właściwą i bezpieczną pracę urządzeń 

zapewnia odpowiedni system sterowania.



Meble gastronomiczne

takie jak stoły, regały, półki, szafy, znajdujące się we 

wszystkich pomieszczeniach zakładu, wykonuje się z 

różnych materiałów. Meble w części produkcyjnej 

najczęściej powstają ze stali nierdzewnej, czasami 

uzupełnionej odpowiednio utwardzonym polietylenem, 

naturalnym lub syntetycznym kamieniem (blaty w 

stołach roboczych). Inną grupą są meble stanowiące 

wyposażenie części konsumenckiej. Do ich konstrukcji do 

niedawna używano przede wszystkim drewna lub 

materiałów drewnopodobnych. Obecnie w zależności 

od charakteru i wystroju lokalu wykorzystuje się również 

stal, tworzywa sztuczne, szkło, kamień naturalny i 

syntetyczny.



Zasady właściwej eksploatacji 

urządzeń pomocniczych i 

uzupełniających



Zasady właściwej eksploatacji urządzeń 

pomocniczych i uzupełniających
 Sprzęt użytkować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami obowiązującymi w 

danym zakładzie.

 Jeżeli opatrzony jest instrukcją obsługi, ściśle się do niej stosować.

 Podczas korzystania z ostrych narzędzi zachować szczególną ostrożność.

 Stosować środki ochrony osobistej zwiększające bezpieczeństwo pracy (np. 
rękawice do wyjmowania gorących pojemników GN).

 Myć i konserwować sprzęt przy użyciu środków przeznaczonych do gastronomii 
i do danego typu materiału. Jeżeli to możliwe, myć w zmywarkach,

 Odpowiednio zabezpieczyć i zakonserwować sprzęt rzadko używany.

 Podczas używania garnków pamiętać o:

 dopasowaniu ich rozmiarów do wielkości płomienia, nienagrzewaniu pustych 
naczyń,

 zabezpieczeniu uchwytów garnka przed przegrzaniem przez zmniejszenie emisji 
ciepła.


