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Różnice między chłodzeniem a 

zamrażaniem produktów żywnościowych

Chłodzenie produktów żywnościowych ma na celu 
przedłużenie ich świeżości. Czas składowania żywności w 

warunkach chłodniczych zależy od rodzaju produktu i 
zazwyczaj wynosi kilka dni bądź kilka tygodni, zwłaszcza w 
zestawieniu z inną metodą, np. pakowaniem próżniowym. 

W czasie chłodniczego magazynowania produktów 
temperatura składowania powinna być dostosowana do 
rodzaju artykułu, ale zakres temperatury bezpiecznej w 

przypadku chłodzenia waha się od 0 do 3°C. Poniżej 3°C 
nie rozwija się większość bakterii chorobotwórczych, jak 

również spowolnione są zmiany fizykochemiczne. 
Obniżenie temperatury korzystnie wpływa na zachowanie 

wartości odżywczej i walorów smakowych pożywienia.



Mrożenie żywności polega na obniżeniu jej temperatury do 
wartości mniejszych niż 0°C, jednak o mrożeniu właściwym, tzw. 
głębokim, można mówić dopiero przy temperaturze mniejszej niż 
(lub równej) -18°C. Wielkość temperatury poniżej -18°C zależy 

od zastosowanego czynnika chłodniczego. W zamrażarce w 
gospodarstwie domowym lub komorze zamrażalniczej w 

gastronomii można uzyskać temperaturę składowania ok. -22°C. 
Przy składowaniu przemysłowym, z użyciem amoniaku, 

temperatura sięga ok. -30°C, Zamrażając żywność (owoce, 
grzyby, lody, dania garmażeryjne) w ciekłych gazach, takich jak 
ciekły azot czy ciekły dwutlenek węgla, można w momencie 

mrożenia uzyskać odpowiednio temperaturę -195,75°C oraz -
78,5°C. W tych warunkach proces mrożenia zachodzi bardzo 
szybko, co wpływa na wysoką jakość produktu; jednak należy 
pamiętać, że tak głęboko zamrożone produkty składuje się w 

urządzeniu ochładzanym tradycyjnym czynnikiem chłodniczym, 
bez ingerencji azotu czy dwutlenku węgla.



Mrożenie jest bardzo dobrym sposobem utrwalania 

żywności, zależnie od rodzaju produktu. Głęboko 

zamrożona żywność może być składowana nawet przez 

24 miesiące, przy odpowiednio niskiej temperaturze i 

właściwej wymianie powietrza, dotyczy to jednak 

warunków przemysłowych.



Substancje chłodzące



Amoniak

to stosowany od dawna czynnik chłodniczy, używany w 

chłodniach przemysłowych, składowych do chłodzenia 

mięsa, drobiu, owoców i warzyw. Jest silnie trujący, palny i 

wybuchowy, jednak bardzo wydajny i między innymi 

właśnie to decyduje o jego wykorzystaniu w przemyśle. 

Obiegi amoniakalne wyposaża się w wiele zabezpieczeń, 

chroniących przed wyciekiem tej szkodliwej substancji, a 

pracownicy chłodni stosują specjalne procedury, mające 

na celu wyeliminowanie zagrożenia.



Freony

czyli związki węgla, fluoru i chloru, są niepalne i 

nietoksyczne. Powszechnie stosuje się je w urządzeniach 

chłodniczych. Freony i ich pochodne należą do grupy 

czynników chłodniczych, czyli związków, które uczestniczą 

w wymianie ciepła zachodzącej w urządzeniach 

chłodniczych. Czynniki te pobierają ciepło przez 

odparowanie w niskiej temperaturze i przy niskim 

ciśnieniu. Proces takiego chłodzenia nazywa się 

chłodzeniem przez parowanie.



Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy czynników chłodniczych:

 HCFC - czynniki, które nie są bezpieczne dla warstwy 
ozonowej; przykładem takiego związku jest freon R 22, 
dotychczas powszechnie stosowany ze względu na dobre 
własności termodynamiczne;

 HFC - czynniki proekologiczne, bezpieczne dla warstwy 
ozonowej, np. czynnik R 134a.

Od 1 stycznia 2010 roku unijne rozporządzenia ustanowiły 
zakaz wprowadzania do obrotu czynników HCFC. Ewentualna 

emisja R 22 do atmosfery z instalacji, w których on wciąż 
funkcjonuje, wiąże się z wysokimi karami, które mają stanowić 

motywację do modernizacji instalacji na bardziej przyjazne 
środowisku HFC. 



Ciekły azot

to skroplony gaz, który w normalnym ciśnieniu 
atmosferycznym paruje w temperaturze -195,75°C. Stosuje się 

go jako substancję chłodzącą w przemyśle spożywczym i 
medycynie. W urządzeniach o specjalnej konstrukcji może być 

używany do odbierania ciepła z owoców, warzyw, dań 
garmażeryjnych. Produkt spożywczy ze względu na bardzo 
niską temperaturę odparowywania ciekłego czynnika, ulega 

bardzo szybkiemu zamrożeniu, co korzystnie wpływa na jego 
wysoką jakość i okres składowania.

Ciekły azot może być substancją stosowaną w gastronomii, 
wyraźnie uatrakcyjniającą proces serwowania niektórych 
potraw, a zwłaszcza deserów. Zanurzenie w nim na chwilę 
pianki smakowej, sporządzonej z bitej śmietany i owoców, 
będzie dla konsumenta miłym zaskoczeniem: rozgryzając 

lodowy, parujący produkt, natrafiamy na słodki, ciepły w środku 
mus.



Potrawa w ciekłym azocie



Ciekły dwutlenek węgla

podobnie jak ciekły azot, stosuje się w przemyśle 

spożywczym. Temperatura parowania skroplonego 

czynnika wynosi -78,5°C. Proces zamrażania produktów 

spożywczych jest bardzo szybki, a dzięki temu korzystnie 

wpływa na jakość potraw.



Suchy lód

to dwutlenek węgla w postaci ciała stałego, o 

temperaturze -78,5°C. Jest substancją, która ulega 

zjawisku sublimacji, tzn. przejścia ze stanu stałego w gaz, z 

pominięciem fazy cieczy. Używa się go do chłodzenia 

żywności podczas transportu lotniczego, przesyłek 

kurierskich, wspomagania mebli chłodniczych w czasie 

upalnych, gorących dni. Jest chłodziwem, które się nie 

stopi, nie zaleje produktu czy opakowania. Odbierając 

ciepło, po prostu zniknie - przemieni się w gaz. Taki proces 

chłodzenia nazywa się chłodzeniem przez sublimację.



Mrożona woda

Zamrożoną wodę, w postaci lodu, bardzo powszechnie 

stosuje się w gastronomii do chłodzenia wszelkiego 

rodzaju napojów, drinków, produktów żywnościowych, 

wrażliwych na temperaturę, takich jak owoce morza, ryby, 

różnego rodzaju podroby. Lód, który w kontakcie z 

żywnością odbiera od nie ciepło, topi się, obniżając tym 

samym jej temperaturę.  Taki proces chłodzenia nazywa 

się chłodzeniem przez topnienie.



Zastosowanie kruszonego lodu w 

procesie chłodzenia surowców -

stół ekspozycyjny Napój z lodem-wykorzystanie 

zjawiska chłodzenia przez topnienie



Zmiany zachodzące w 

mrożonej żywności



Zmiany zachodzące w mrożonej żywności dotyczą właściwości 
biologicznych i fizykochemicznych utrwalanego produktu. 
Mrożona żywność zmienia swoją konsystencję, a jej smak, 
barwa i zapach mogą się w wyraźny sposób pogorszyć. 

Najkorzystniejszym, z technologicznego punktu widzenia, 
procesem jest szybkie mrożenie oraz właściwe składowanie 
produktów. Błyskawiczne mrożenie zapewniają technologia 

zastosowania skroplonych gazów oraz technika 
wykorzystywanego w przemyśle tunelu fluidyzacyjnego. W 

gastronomii nie stosuje się tunelów zamrażalniczych, korzysta 
się z zamrażarek szokowych, tradycyjnych mebli do mrożenia 

lub odpowiednich komór magazynowych, w których 
temperatura zamrażania i składowania produktów nie może 

być wyższa niż -18°C,



Zmiany, które zachodzą w mrożonych 

produktach, można podzielić na trzy 

rodzaje:

 fizyczne,

 mikrobiologiczne,

 biochemiczne (enzymatyczne).



Zmiany fizyczne

polegają na tworzeniu się w produktach kryształków lodu 

ze znajdującej się w nich wody. Jeśli mrożenie przebiega 

wolno, a zwłaszcza jeśli produkt długo przetrzymuje się w 

temperaturze kilku stopni C na minusie, to tworzą się w 

nim duże kryształy lodu, które uszkadzają jego strukturę, 

co wyraźnie pogarsza jakość i jest widoczne po 

rozmrożeniu. Podczas szybkiego mrożenia tworzą się 

małe kryształki lodu, co nie wpływa negatywnie na cechy 

organoleptyczne produktu.



Zmiany mikrobiologiczne

zachodzą pod wpływem drobnoustrojów obecnych w 

produkcie. Mrożenie ma właściwości bakteriostatyczne, 

powoduje zatrzymanie rozwoju mikroflory w żywności. 

Po rozmrożeniu produktu drobnoustroje mogą się jednak 

znowu rozwijać, co niekiedy przebiega bardzo szybko.



Zmiany biochemiczne

powoduje działanie enzymów, które zachowują swoją 

aktywność, zwłaszcza w temperaturze kilku stopni 

Celsjusza na minusie. Prowadzą one do rozkładu tkanek -

zmniejszają więc walory odżywcze i smakowe produktu. 

Żeby temu zapobiec, niektóre produkty, np. warzywa, 

grzyby, blanszuje się przed mrożeniem, co polega na 

krótkim obgotowaniu w celu inaktywacji enzymów.



Ze względu na bezpieczeństwo żywności i chęć 

ograniczenia zachodzących w niej niekorzystnych zmian, 

konieczne jest zachowanie łańcucha chłodniczego, czyli 

zespołu urządzeń magazynowych, transportowych, 

których główne zadanie polega na utrzymaniu w sposób 

ciągły odpowiednio niskiej temperatury produktu.

Na walory organoleptyczne i odżywcze mrożonych 

produktów ma również wpływ sposób ich rozmrażania, 

podczas którego należy brać pod uwagę ich 

bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz związane z tym 

procesem zmiany smaku, zapachu i konsystencji.



Bardzo dobre metody rozmrażania:

 wrzucanie produktów zamrożonych bezpośrednio do 

wrzątku, jeśli przemawiają za tym względy technologiczne 

(gotowanie zupy czy kompotu),

 używanie odpowiedniego programu w kuchni 

mikrofalowej (należy pamiętać, że kuchenka rozmraża 

produkty szybko, działając promieniowaniem w całej 

masie produktu, jednak nie poleca się rozmrażania tym 

sposobem dużych kawałków mięsa),

 rozmrażanie produktów w temperaturze chłodniczej



Sprężarkowy obieg 

chłodniczy



Sprężarkowy obieg chłodniczy to zespół urządzeń 

wymuszających zmiany fizyczne czynnika chłodniczego, 

umożliwiający chłodzenie lub zamrożenie, Poszczególne 

etapy chłodzenia / mrożenia produktów są takie same 

niezależnie od użytej instalacji, której zadaniem jest 

obniżenie temperatury żywności.



Schemat podstawowego obiegu chłodniczego 

- zasada działania lodówki 



 W zbiorniku (1) znajduje się freon w postaci cieczy Pod 

wpływem dużego ciśnienia wywieranego przez sprężarkę 

jest on przetłaczany do zaworu rozprężnego (dławiącego) 

(2), w którym gwałtownie spada jego ciśnienie. W 

parowniku (3) ciekły czynnik paruje w ujemnej 

temperaturze, odbierając ciepło z wnętrza urządzenia, a 

dokładniej - od produktów, które się w nim znajdują. 

Wychodząca z wężownicy para freonu jest zasysana przez 

sprężarkę (5), sprężana, a następnie przetłaczana do 

skraplacza (6), chłodzonego powietrzem, Tam para freonu 

zostaje oziębiona i zamienia się w ciecz, która ponownie 

zbiera się w zbiorniku (1),



parownik

skraplacz

sprężarka i

silnik



 Skraplacze, instalowane w dużych obiegach chłodniczych, 

chłodzi się wodą, co zwiększa efektywność procesu 

wymiany ciepła.

 Niektóre meble chłodnicze i służące do mrożenia, np. 

schładzarki szokowe, mają komplet wentylatorów 

umieszczonych przy skraplaczu i w środku komory 

roboczej, co zwiększa skuteczność chłodzenia.



GASTRONOMICZNE URZĄDZENIA 

CHŁODNICZE



Urządzenia chłodnicze w zakładzie gastronomicznym 

wykorzystuje się niemalże w każdym miejscu. Zapewniają 

należyte przechowywanie produktów żywnościowych, są 

niezbędne przy niektórych procesach technologicznych, 

takich jak produkcja sałatek czy pizzy. Produkuje się w 

nich lód i lody, eksponuje się gotowe wyroby i napoje. 

Należy dbać o ich sprawne działanie i użytkować je 

zgodnie z przeznaczeniem, zasadami przechowywania i 

warunkami sanitarnymi.



Wśród urządzeń chłodniczych 

użytkowanych w zakładzie 

gastronomicznym można wyróżnić:

 urządzenia chłodnicze magazynowe,

 urządzenia chłodnicze technologiczne,

 urządzenia chłodnicze ekspozycyjne.



Urządzenia chłodnicze 

magazynowe



Urządzenia chłodnicze magazynowe
Są to urządzenia do przechowywania zapasów i próbek żywności oraz odpadów, 
Najczęściej ustawia się je na zapleczu, w części magazynowej zakładu, a także w sali 
konsumenckiej czy barze. Zakład gastronomiczny może być wyposażony w różne 
urządzenia chłodnicze:

1. szafy chłodnicze:

 szafy pełne lub przeszklone,

 szafy na ryby

 szafy chłodnicze bankietowe,

 chłodziarki barowe,

 stoły chłodnicze barowe,

 chłodziarki;

II. szafy mroźnicze:

 szafy mroźnicze ogólnego przeznaczenia, 

 szafy mroźnicze do lodów;

III. szafy dwutemperaturowe,

 zamrażarki skrzyniowe,

 lodówki na próbki żywności,

 schładzarki odpadów,

 komory chłodnicze i mroźne.



Szafy chłodnicze
mogą mieć różne przeznaczenie. Można przechowywać w nich mięso, 

wędliny, produkty mleczne, warzywa, owoce, napoje oraz dania gotowe - np. 
w pojemnikach GN, do których wnętrze szaf jest przystosowane. 

Konstrukcję niektórych z nich dostosowano np. do przechowywania ryb 
lub próbek żywności. Urządzenia te miewają różne wymiary i pojemność 

(od 150 I do 1400 I). Szafy mają jedne lub dwoje drzwi, które bywają 
przeszklone (zaopatrzone w zamki), z uchwytami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego. Drzwi przeszklone wykonuje się ze szkła hartowanego 
trójwarstwowego, są ciepłochronne i można je przesuwać. Szafy powstają 

najczęściej ze stali nierdzewnej lub malowanej blachy metalowej. 
Nowoczesne urządzenia są sterowane cyfrowo. Temperatura, w zależności 
od rodzaju urządzenia, wynosi od -2 do +10°C (widoczna na wyświetlaczu 

cyfrowym), Szafy chłodnicze przystosowuje się do pracy nawet w 
temperaturach do +43°C. Izolacja jest wykonana z poliuretanu. 

Wyposażenie szaf pozwala na bezobsługowe usuwanie skroplin, które 
powstają podczas odmrażania, automatyczne lub ręczne rozmrażanie za 

pomocą grzałki oraz wymuszony obieg powietrza wewnątrz dzięki 
zamontowanemu wentylatorowi. Szafy mogą mieć grzałkę (z wkładem 

magnetycznym i możliwością demontowania) zabezpieczającą uszczelkę 
przed przymarzaniem. Czynnik chłodniczy jest ekologiczny.



Szafa chłodnicza wjezdnaSzafa chłodnicza na ryby 



Szafy chłodnicze bankietowe są wyposażone w koła z 

hamulcami, co pozwala na usprawnienie transportu 

wewnętrznego w zakładzie i umożliwia sprawną obsługę 

imprez okolicznościowych.

Niektóre rodzaje urządzeń - np. chłodziarki - można 

ustawiać pod blatam.



Szafy mroźnicze

służą do przechowywania produktów w stanie 

zamrożenia. Temperatura w tych urządzeniach waha się 

od -12 do -21 °C. Wnętrze szafy może być zaopatrzone 

w półki lub haki na wyroby mięsne. Pozostałe 

wyposażenie i budowa są podobne do szaf chłodniczych.



Szafy dwutemperaturowe

to urządzenia spełniające funkcje zamrażania i chłodzenia. 
Składają się z dwóch komór - chłodniczej i mroźniczej, 

które zazwyczaj mają dwa niezależnie działające agregaty.

Zamrażarki skrzyniowe 

są przeznaczone do przechowywania dużych ilości 
mrożonek (regulowany zakres temperatury w komorze 
waha się od -14 do -26°C). Składają się ze skrzyni z 
otwieranymi drzwiami (na wewnętrznej stronie drzwi 
można zamieścić plan zamrażania). Są sterowane 
mechanicznie i odszraniane ręcznie.



Lodówki na próbki żywności

są przystosowane do przechowywania próbek w 

zakładach żywienia zbiorowego. Ich konstrukcja i 

wyposażenie (opisane kasety na pojemniki) pozwalają w 

higieniczny i prosty sposób przetrzymywać próbki. 

Temperatura w komorze waha się od -1 do +10°C. Mogą 

pracować w otoczeniu o temperaturze +25°C. Pozostałe 

wyposażenie i funkcje są podobne jak w szafach 

chłodniczych.



Schładzarki odpadów

pozwalają na schłodzenie odpadów stałych, które jeśli 

zostaną odprowadzone do kanalizacji, mogą ograniczyć 

przepustowość przewodów i których zgodnie z 

przepisami nie można unieszkodliwiać za pomocą 

młynków koloidalnych. Urządzenia te pozwalają na 

chłodzenie odpadów w pojemnikach ustawianych w 

schładzarce. Odpady dostarcza się do pojemnika przez 

otwór do zrzutu zaopatrzony w klapę. Schładzarka ma 

regulację temperatury od +2 do +15°C (wyświetlacz 

cyfrowy),



Schładzarka do odpadów 2 x 240 litrów 



Komory chłodnicze i mroźne (chłodnie)
zazwyczaj buduje się w zakładzie gastronomicznym na podstawie 

indywidualnego projektu, dopasowanego do zapotrzebowania odbiorcy. 
Służą do przechowywania różnych produktów spożywczych w warunkach 

chłodniczych lub mroźniczych. Komory są zamkniętymi przestrzeniami, 
odpowiednio izolowanymi (panele wypełnione pianką poliuretanową lub 
styropianem), zapewniającymi paroszczelność.  Dzięki zainstalowanym 

urządzeniom chłodniczym i osprzętowi w komorze panuje odpowiednia 
temperatura, którą można sterować. W komorach może panować 

temperatura: 

 dodatnia - komory chłodnicze, 

 ujemna - komory mroźnicze

 komory niskotemperaturowe (poniżej -40°C)

Wewnętrzne i zewnętrzne ściany komór powstają ze stali nierdzewnej lub 
malowanych blach. Komory można ustawiać na podłogach z posadzką albo 

zastosować inne rozwiązania, np. wykończenie aluminiowe lub ze stali 
nierdzewnej. W komorach montuje się drzwi przesuwane lub skrzydłowe, a 

ich ościeżnice zaopatrza w grzałki zapobiegające przemarzaniu. Można je 
otwierać od wewnątrz. Wnętrze komory wyposaża się w regały ze stali 

nierdzewnej, haki na mięso i inny drobny sprzęt magazynowy (np. 
pojemniki). Instaluje się również systemy monitorujące i rejestrujące pracę 

urządzeń.



Komora chłodnicza 



Urządzenia chłodnicze 

technologiczne



Urządzenia chłodnicze technologiczne

Urządzenia chłodnicze technologiczne wykorzystuje się w 
procesach obróbki surowców, półproduktów, do 

utrwalania wyrobów gotowych oraz do produkcji lodu i 
lodów w zakładach gastronomicznych.

Najczęściej stosuje się:

 stoły chłodnicze, stoły mroźnicze,

 lady sałatkowe,

 chłodnicze stoły do produkcji pizzy,

 kostkarki, kruszarki i łuskarki do lodu,

 schładzarki / zamrażarki szokowe,

 maszyny i automaty do produkcji lodów.



Stoły chłodnicze i mroźnicze
wykorzystuje się do produkcji kanapek, sałatek, natomiast powierzchnie 
pod blatem służą do przechowywania surowców. Stoły wykonuje się ze 
stali nierdzewnej lub malowanej blachy i izoluje pianką poliuretanową. 
Mogą mieć agregat usytuowany pod blatem lub z boku, z możliwością 

podłączenia do centralnej sprężarki. Urządzenie jest najczęściej 
zbudowane ze stali nierdzewnej i wyposażone w moduły z szafkami (z 

drzwiami pełnymi lub
przeszklonymi) lub / i w szuflady. W szafkach można umieszczać 
pojemniki GN (z regulacją wysokości zawieszania prowadnic i 

możliwością demontowania) oraz tace cukiernicze, butelki (stoły 
chłodnicze barowe). Blaty powstają ze stali nierdzewnej lub granitu z 

możliwością wykonania rantów z różnych stron, w zależności od miejsca 
ustawienia. Urządzeniami steruje się cyfrowo. Temperatura w komorze 
(pokazywana na wyświetlaczu), w zależności od urządzenia, przyjmuje 

różne wartości: w przypadku stołów chłodniczych od -2 do +8°C, 
mroźniczych od -21 do -14°C. Rozmrażanie przeprowadza się ręcznie 
lub automatycznie dzięki zamontowanej grzałce. Skropliny usuwa się 
automatycznie. W komorze znajduje się wymuszony obieg powietrza 

zapewniający równomierny rozkład temperatury.



Stół chłodniczy 



Lady sałatkowe

wykorzystuje się do produkcji sałatek, ich 

przechowywania i eksponowania. Wykonuje się je ze stali 

nierdzewnej. Na górnej powierzchni stołu znajdują się 

miejsca do ustawienia pojemników GN z gotowymi 

wyrobami oraz deska do krojenia wykonana z polietylenu. 

Dolną część stanowią szafki przystosowane do 

umieszczania znormalizowanych pojemników. Aby 

utrzymać powierzchnie w odpowiednim stanie 

higienicznym, można zdemontować nośniki prowadnic. 

Urządzenie ma podobne funkcje chłodnicze i osprzęt jak 

stoły chłodnicze.



Lada sałatkowa



Chłodnicze stoły do produkcji pizzy

wykorzystuje się do przygotowania ciasta i 

przechowywania dodatków. Niektóre stoły mają również 

część tzw. garowniczą do przechowywania gotowego 

ciasta w odpowiednich warunkach, Stół powstaje ze stali 

nierdzewnej, natomiast blat - z granitu. W górnej części są 

usytuowane pojemniki na dodatki, dolną przestrzeń 

stanowią szafki do przechowywania. Urządzenia 

chłodnicze zamontowane w stołach do produkcji pizzy 

mają podobne funkcje chłodnicze i osprzęt jak lady i stoły 

chłodnicze.



Chłodniczy stół do produkcji pizzy



Kostkarki i łuskarki do lodu
to urządzenia do produkcji lodu konsumpcyjnego w różnej postaci (kostek 
lub łusek).

Kostkarki produkują lód w postaci kostek. Wykonuje się je ze stali 
nierdzewnej. Są sterowane elektronicznie. Pojemnik na lód powstaje z 
tworzywa sztucznego. Urządzenia do wytwarzania kostek lodu mogą 
wykorzystywać różne technologie: 

 zamrażanie w formach komórkowych i wannach bez wymieszania wody;

 zamrażanie na pochylonej powierzchni płaskiej, przy naciekaniu na nią 
wody;

 zamrażanie na powierzchni elementów kształtowanych, przy natryskiwaniu 
na nie wody;

 zamrażanie przez zanurzenie elementów w wannie z wodą, z jej 
wymieszaniem.

W pierwszym przypadku powstaje lód nieprzezroczysty, w pozostałych -
przezroczysty"



Kostkarka do lodu 



W kostkarkach wykorzystuje się różne technologie 

wytwarzania lodu. Układ chłodniczy jest zwykle podobny 

do tego w chłodziarkach i zamrażarkach domowych. 

Urządzenia można postawić na stole lub na podłodze. 

Wodę doprowadza się z sieci lub z pojemnika, który jest 

stale uzupełniany. Pojemnik na lód jest przezroczysty. W 

kostkarce można wyprodukować od 20 do 150 kg lodu na 

dobę. Kostki mogą mieć różny kształt - sześcianu, ściętego 

stożka, wydłużonej miseczki, piramidy.



W kruszarkach powstaje pokruszony lód do zakąsek czy 

drinków. Rozróżnia się kruszarki ręczne i elektryczne i 

wykonuje je ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. 

Zamontowany młynek kruszy lód za pomocą noży ze stali 

szlachetnej. Lód jest wsypywany przez lejek, następnie 

kruszony i zbierany w przezroczystym pojemniku (można 

go zdejmować). Dla bezpieczeństwa pracy urządzenie 

zaopatrzono w wyłączniki - osobne dla lejka i pojemnika. 

Kruszarki mają różną pojemność i wydajność. W ciągu 

godziny można wyprodukować około 15 kg lodu.



Chłodnicze urządzenia szokowo-uderzeniowe 

(szybkoschładzacze, szybkozmrażacze, szokówki)

to urządzenia, które szybko chłodzą lub zamrażają produkty po 
ugotowaniu, usmażeniu lub grillowaniu. W gastronomii mają 
zastosowanie trzy rodzaje takich urządzeń: 

 schładzarki szokowe, 

 zamrażarki szokowe  

 schładzarko-zamrażarki szokowe.

Ich konstrukcja pozwala umieścić wyroby gorące w urządzeniu, 
czego nie można robić w klasycznych urządzeniach 

chłodniczych. Szybkoschładzacze lub szybkozamrażacze
pozwalają pominąć etap chłodzenia produktu przed włożeniem 
go do chłodziarki i zapobiegają wtórnym zakażeniom żywności 
przez drobnoustroje. Najniebezpieczniejszą temperaturą dla 

żywności jest temperatura od ok. 10 do 60°C ponieważ są to 
warunki najbardziej sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów 

oraz utracie wody. 



Szybkie chłodzenie produktów po obróbce 

termicznej pozwala na:

 zachowanie zdecydowanie lepszych cech 
organoleptycznych - smaku, zapachu, konsystencji - gdyż 
w szybko mrożonych produktach tworzą się 
mikrokryształki lodu, które po rozmrożeniu produktu nie 
powodują „rozrywania" struktury.

 większą wilgotność produktu o 2-3% w porównaniu z 
chłodzeniem tradycyjnym,

 dłuższe przechowywanie,

 przedłużenie okresu serwowania produktów sezonowych,

 gromadzenie zapasów i serwowanie ich na zamówienie -
ciągłość sprzedaży,

 lepszą organizację pracy w kuchni.



W urządzeniach szokowych produkty gorące o temperaturze od 70 do 3°C 
można schłodzić w ciągu 90 minut, a zamrozić do -18°C w ciągu 270 minut (w 

zależności od jednorazowego wsadu). Niską temperaturę uzyskuje się w 
krótkim czasie dzięki zastosowaniu nowoczesnych sprężarek. Bardzo ważnym 

elementem urządzenia jest wentylator zainstalowany w komorze, który 
przyspiesza wymianę ciepła między produktem a powietrzem oraz wyrównuje 

temperaturę w komorze. Umieszcza się go również przy chłodzeniu 
skraplacza.

Urządzenia wykonuje się w całości ze stali nierdzewnej. Odpowiednia 
temperatura w komorze utrzymuje się dzięki izolacji z pianki poliuretanowej o 

odpowiedniej grubości i gęstości. Urządzenia przystosowano do 
przechowywania produktów w znormalizowanych pojemnikach GN. Do 

sterowania pracą wykorzystano elektroniczny panel sterowania. Schładzarki i 
zamrażarki szokowe można programować w zależności od rodzaju produktu, 
który należy schłodzić lub zamrozić. Do mrożenia żywności o niskiej gęstości, 
podzielonej na małe porcje, stosuje się program delikatny (Soft), a produktów 

o dużej gęstości, przechowywanych w dużych kawałkach - program (Hard). Aby 
proces chłodzenia lub zamrażania przebiegał właściwie, wykorzystuje się sondę 

umieszczaną w potrawie. Sygnalizuje ona temperaturę wewnątrz produktu 
oraz wszelkie zakłócenia. Pamięć urządzeń może zawierać kilkadziesiąt (ponad 

90) programów pracy. Pozostałe funkcje i wyposażenie są podobne jak w 
innych urządzeniach chłodniczych i mroźniczych, np. można automatycznie 

odparować wodę podczas rozmrażania lub zdemontować stelaże prowadnic.



Maszyny do produkcji lodów

Składają się z układu chłodzenia (kompresor, chłodnica, 

zawór rozprężny, filtr osuszający, automatyka) oraz 

cylindra, w którym przebiega proces chłodzenia i 

zamrażania mieszanki.  W cylindrze o podwójnych dobrze 

izolowanych ściankach jest zamontowany ślimak z nożami, 

które mieszają mieszankę lodową i jednocześnie 

zeskrobują masę ze ścianek. Automaty do lodów 

zamrażają mieszankę w sposób ciągły, aż do uzyskania 

zaprogramowanej temperatury i gęstości. Po wydaniu 

porcji lodów kolejna porcja mieszanki spływa z pojemnika 

górnego do cylindra, gdzie zostaje zamrożona. 



Automaty do produkcji lodów, w zależności od 

sposobu dozowania mieszanki, dzieli się na: 

 grawitacyjne, w których mieszanka z górnego pojemnika 

spływa do cylindra dzięki grawitacji,

 pompowe, w których mieszanka z górnego pojemnika 

zostaje przepompowana do cylindra,



Wydajność automatów zależy od sposobu chłodzenia 
maszyny, temperatury otoczenia, rodzaju mieszanki i 

temperatury końcowej produktu.

W nowoczesnych automatach stosuje się różne 
dodatkowe rozwiązania, pozwalające na napełnianie wielu 
kubków, polanie lodów syropem (montuje się oddzielne 
pojemniki z syropem), całkowite wybranie mieszanki z 
pojemnika za pomocą specjalnej głowicy. Automaty do 

lodów mogą mieć różne wielkości - produkuje się 
urządzenia małogabarytowe, które można postawić na 
ladzie, lub wolnostojące. Różnią się one wydajnością. 
Niektóre automaty umożliwiają produkcję lodów i 

shakeów.


