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Urządzenia chłodnicze ekspozycyjne 
 W restauracji, kawiarni, barze, cukierni, stołówce wiele potraw, 

napojów czy deserów przechowuje się w urządzeniu 
chłodniczym, zanim zostaną sprzedane. Dlatego w miejscach 
dostępnych dla wzroku konsumenta ustawia się urządzenia 

ekspozycyjne, które łączą funkcje magazynowania i ekspozycji. 
Projektuje się je jako integralną część wyposażenia zakładu - 

swoim estetycznym wyglądem mają zachęcać konsumentów do 
zakupu towarów. Można w nich przechowywać desery, ciasta, 

lody, napoje, kanapki, wyroby garmażeryjne, sałatki i inne 
produkty wymagające składowania w warunkach chłodniczych. 

Konstrukcja tych urządzeń pozwala na oglądanie wyrobów 
umieszczonych w gablocie. Ponadto konsument lub obsługa 
mają łatwy dostęp do chłodzonych produktów (możliwość 

otwarcia gabloty). Dlatego urządzenia tego typu są 
energochłonne i drogie w eksploatacji. 



Urządzenia ekspozycyjne możemy 
podzielić na: 
 witryny chłodnicze, które mają różne przeznaczenie: 

 cukiernicze,  

 do win, 

 do lodów,  

 do sushi, 
 

 szafy chłodnicze przeszklone,  

 lady chłodnicze,  

 regały chłodnicze otwarte,  

 barki sałatkowe,  

 chłodziarki barowe. 

 



Witryny chłodnicze 
 miewają różne przeznaczenie, kształt i konstrukcję. 

Oferta jest bardzo bogata i daje wiele możliwości 
przyszłym użytkownikom. Witryny przeznaczone do 

ekspozycji ciast, ciastek, tortów i innych wyrobów 
cukierniczych mają kształt pionowych szafek, często 

przeszklonych z czterech stron. Są zbudowane ze stali 
nierdzewnej, mają szklane półki, których położenie 
można regulować. Wnętrze jest oświetlone. Szyba 

witryn może być ogrzewana od wewnątrz, aby 
zapobiegać parowaniu. W witrynie obieg powietrza 
może być wymuszony lub grawitacyjny. Urządzenia 

mają automatyczny system odszraniania.  

 



WITRYNA CUKIERNICZA CHŁODNICZA 



 Witryny do przechowywania i 
prezentacji win mogą mieć w środku 

różną temperaturę. Inną konstrukcję i 
inny kształt mają witryny, które można 
ustawić na blatach. Mogą to być szafki 

różnej wielkości, z dwiema, trzema 
półkami, przeszklone z czterech stron. 

Są również witryny podłużne, 
ustawiane na blacie. Wyposaża się je w 

drzwi przesuwane usytuowane od 
strony obsługi, uchylaną szybę 
frontową, cyfrowe sterowanie i 

wyświetlacz temperatury. Taki kształt 
mają także witryny do ciast i lodów.  

 



 Witryna do sushi, aby utrzymać równomierną 
temperaturę we wnętrzu, na dole i na górze ma 

wmontowany ewaporator (kontrolujący parowanie 
cieczy). W zależności od rodzaju witryny temperatura 
w środku waha się od +1 do +12°C - urządzenia te mogą 

pracować w otoczeniu o temperaturze do ok. 40°C. 
Aranżację witryn dopasowuje się do wystroju zakładu. 



Szafy chłodnicze przeszklone 
 mają podobną budowę i dodatkowe wyposażenie jak 

szafy służące do magazynowania towarów. Wykonuje 
się je ze stali nierdzewnej (często z zewnątrz i 

wewnątrz) lub stalowej malowanej blachy. Mają 
pojedyncze lub podwójne przeszklone drzwi. Szkło o 
właściwościach termoizolacyjnych pozwala utrzymać 
odpowiednią temperaturę i eksponować produkty. W 

takich szafach instaluje się drzwi przesuwane od 
strony obsługi i otwierane od strony klienta. Szafy 

mogą być przeszklone obustronnie lub tylko z jednej 
strony (szafy przyścienne), a także mieć różne 

rozmiary i pojemność. 

 



Szafa chłodnicza przeszklona 



Lady chłodnicze 
 są przeznaczone do przechowywania i eksponowania szerokiego 

asortymentu wyrobów. Wykorzystuje się je w gastronomii i w 
sklepach. Miewają różny kształt, dopasowany do wnętrza 

zakładu - występują lady proste i narożne, ustawiane w ciągi 
wydawnicze, oraz różną długość i pojemność. Szyba od strony 

klienta może być prosta lub gięta, można ją uchylać, co jest 
bardziej higieniczne. Komora przechowalnicza powstaje z blachy 
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Jej wnętrze jest oświetlone, 

a powierzchnie bywają przedzielone ruchomymi lub stałymi 
przegrodami. Lady zaopatruje się w blaty robocze granitowe lub 

ze stali nierdzewnej od strony obsługi, a od strony klienta - w 
półki (relingi). Systemy chłodnicze, ich odszranianie i osprzęt są 

skonstruowane tak samo jak w innych urządzeniach 
chłodniczych. Mogą mieć wymuszony obieg powietrza. 

Temperatura w komorze waha się od +1 do +8°C w zależności od 
rodzaju urządzenia. 

 



Lada chłodnicza 



Regały chłodnicze otwarte 
  to urządzenia pozwalające na 
samoobsługową sprzedaż różnych 

produktów. Regały różnej wielkości 
ustawia się w ciągi. Można 

regulować półki, montować 
dodatkowe wyposażenie - np. 

lustra, oświetlenie każdej półki, 
kosze. Regały w całości powstają ze 
stali nierdzewnej. Dobra izolacja i 
wysokiej klasy agregaty pozwalają 
na utrzymanie temperatury od 4 

do 10°C. Obieg powietrza może być 
wymuszony, 



Barki sałatkowe 
 wykorzystuje się do ekspozycji sałatek, zakąsek i deserów w 
systemie samoobsługowym. Formę i wielkość urządzeń często 

dostosowuje się do wystroju i charakteru wnętrza. Produkuje się 
barki kwadratowe, prostokątne, z dostępem do oferowanego 
produktu z jednej strony lub ze wszystkich boków. Można je 

ustawić centralnie lub przy ścianie. Obudowa urządzenia 
zazwyczaj powstaje z drewna lub oklein w różnych barwach. 

Wnętrze barku dostosowuje się do przechowywania produktów 
w znormalizowanych pojemnikach GN. U podstawy jest miejsce 

na talerze, tace i inną zastawę. Górna część może mieć półki, 
pokrywy lub inne elementy dekoracyjne, dodatkowo oświetlane. 

Urządzenie jest mobilne - dzięki kółkom i zamontowanym 
hamulcom można je dowolnie i bezpiecznie przesuwać. 

Chłodzenie produktów zapewnia system chłodniczy podobny do 
konstrukcji w innych urządzeniach chłodniczych, pozwalający 

na utrzymanie temperatury w granicach od +4 do +10°C. 



Barek sałatkowy  





 Jakość przechowywanych produktów żywnościowych, 
zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w zakładzie 
gastronomicznym, zależy w dużym stopniu od całego 
procesu technologicznego. Mają na to wpływ również 

inne czynniki, np. jakość produkcji roślinnej, zwierzęcej, 
właściwy przerób surowców, transport, opakowanie, 

obróbka wstępna i cieplna produktów. Jeżeli zakupi się 
środki spożywcze wysokiej jakości, przetwarzane w 

odpowiednich warunkach z zachowaniem wymogów 
sanitarno-higienicznych zgodnie z HACCP, GMP/ GHP 

oraz innymi systemami gwarantującymi jakość, to 
czynnikiem ryzyka, który może obniżyć ich wartość 
odżywczą, pogorszyć cechy organoleptyczne, osłabić 

czystość mikrobiologiczną, jest ich niewłaściwe 
przechowywanie chłodnicze.  

 



 Nawet produkt wysokiej jakości, jeśli będzie źle 
przechowywany, może pogorszyć jakość potraw i 
sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów. Szczególne 
zagrożenie stanowią produkty zamrożone, które 

wymagają od producentów, dostawców i odbiorców 
zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. Dlatego 
trzeba przestrzegać temperatury zalecanej dla danych 

produktów. W całym łańcuchu chłodniczym, w 
poszczególnych jego ogniwach (chłodnie składowe, 

samochody, magazyny), spadki i zwyżki temperatury 
nie mogą przekroczyć ±1°C. 



Podstawowe zasady eksploatacji 
urządzeń chłodniczych i mroźniczych 

 
 Dbać o stan techniczny urządzeń: 

 dokonywać przeglądów technicznych i konserwacji przez uprawnione 
osoby, 

 wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta, 
 dbać o regularność wzorcowania i kalibracji urządzeń kontrolno- -

pomiarowych, 
 ustawiać urządzenia z dala od źródeł ciepła oraz zapobiegać 

napromieniowaniu i nasłonecznianiu. 
 zapewnić urządzeniom cyrkulację powietrza wokół nich, 
 jeżeli nie mają automatycznego odszraniania lub rozmrażania, 

regularnie wykonywać te czynności, zgodnie z zaleceniami producenta, 
 systematycznie czyścić i myć urządzenia, zgodnie ze stosowanymi 

procedurami przyjętymi w zakładzie (co najmniej raz na tydzień), 
 jeżeli zauważy się niewłaściwą pracę urządzenia, natychmiast je 

wyłączyć, a produkty przenieść do innych sprawnych urządzeń; 
naprawę zlecić osobom uprawnionym. 

 



 Monitorować temperaturę wewnątrz urządzeń (jeżeli nie mają 
wbudowanych termometrów, umieścić termometr przy każdym 
urządzeniu).  

 Oznakować urządzenia, w których składuje się poszczególne 
grupy produktów spożywczych. 

 Właściwie umieszczać produkty w urządzeniach: 
 segregować produkty, 
 nie zapełniać urządzeń zbyt dużą ilością produktów, nie przykrywać 

półek, aby zachować cyrkulację powietrza,  
 produkty i wyroby gotowe pakować w opakowania dopuszczone do 

kontaktu z żywnością; można pakować próżniowo,  
 jeżeli przechowuje się żywność w opakowaniach jednostkowych, 

dbać, aby nie były one uszkodzone, 
 dbać, aby przechowywane produkty miały odpowiedni termin 

przydatności do spożycia i terminy ważności,  
 oznaczać produkty do natychmiastowego wykorzystania,  
 nie wstawiać do urządzeń produktów tuż po obróbce cieplnej 

(chyba że są do tego przystosowane); należy ostudzić je do 
temperatury pokojowej. 

 



Wymagania dotyczące przechowywania mroźniczego 
wybranych produktów podano w tabeli. 
Produkt Zalecana temperatura 

przechowywania [°C] 

Obieg powietrza Czas przechowywania 

[miesiące] 

 

Części zasadnicze w 

opakowaniu (wieprzowina) 

-22,1 do-30 N/o 14 

-18,1 do-22 N, Ow 12 . 

Mięso drobne w opakowaniu 

(wieprzowe i wolowe) 

-22,1 do -30 N/o 15 

-18,1 do-22 N, Ow 12 

-14,1 do-18,1 N iW  10 

Tuszki drobiowe w 

opakowaniach jednostkowych 

(termokurczliwych bez 

odpowietrzenia) 

-22,1 do-30 N/o 12 

-18,1 do-22 N, Ow 12 

-14,1 do-18 N iW  5 

Tuszki drobiowe bez opakowań 

jednostkowych 

-22,1 do-30 N/o 5 

-18,1 do-22 N, Ow 3 

-14,1 do-18 N iW  2 



Produkt Zalecana temperatura 

przechowywania [°C] 

Obieg powietrza Czas przechowywania 

[miesiące] 

Ryby średniotłuste i tłuste 

oraz filety z tych 

ryb w opakowaniach 

zamkniętych 

Poniżej -30 N/o 8 

-22,1 do -30 N iW  6 

-18,1 do-22 N iW  4 

Rybne wyroby kulinarne, 

gotowe, dania rybne 

Poniżej -30 N/o 3 

-22,1 do -30 N iW  2 

-18,1 do-22 N iW  

 

1 

Dania gotowe 

Produkty mięsne i drobiowe, 

surowe dania gotowe 

-22,1 do -30 N/o 10 

-18,1 do-22 N, Ow 8 

Potrawy gotowe -22,1 do -30 N/o 12 

-18,1 do-22 N, Ow 10 



Produkt Zalecana temperatura 

przechowywania [°C] 

Obieg powietrza Czas przechowywania 

[miesiące] 

Wyroby mączno-ziemniaczane z 

nadzieniem 

serowym, owocowym i podrobowym 

-22,1 do-30 N/o 12 

-18,1 do-22 N, Ow 10 

Produkty mięsne mielone surowe -22,1 do -30 N/o 8 

-18,1 do-22 N,0w 6 

Ciastka półkruche i kruche z różnymi 

nadzieniami 

-22,1 do -30 N/o 8 

-18,1 do-22 N, Ow 6 

Sosy mrożone - beszamelowy na 

słodko, boloński, 

pieczeniowy, porowy, pomidorowy 

pikantny, curry 

-22,1 do-30 N/o 8 

-18,1 do-22 N, Ow 6 

Sosy mrożone - chrzanowy, 

pieczarkowy, 

cebulowy, musztardowy 

-22,1 do-30 N/o 6 

-18,1 do-22 N, Ow 4 

Owoce sypkie bez dodatków, z 

cukrem 

-22,1 do -30 N/o 18 

-18,1 do-22 N, Ow 15, wiśnie 12 



Produkt Zalecana temperatura 

przechowywania [°C] 

Obieg powietrza Czas przechowywania 

[miesiące] 

Warzywa -22,1 do -30 N/o 18 

-18,1 do-22 N, Ow 15 

Przeciery owocowe, 

kremogeny 

-22,1 do-30 N/o 12 

-18,1 do-22 N, Ow 12 

Lody o zawartości tłuszczu % 

(m/m) nie mniej niż 14 

-22,1 do -30 N/o 8 

-18,1 do-22 N, Ow 6 

Lody bez tłuszczu -22,1 do -30 N/o 10 

-18,1 do-22 N, Ow 9 

N - naturalny, N/o - nie określa się, W - wymuszony, Ow - okresowo wymuszony  



 
 Warunki sanitarne w 

pomieszczeniach chłodniczych 
 Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumenta w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, w ramach sieci produkcji i 

dystrybucji żywności, opiera się na czterech kluczowych 
elementach: 

 utrzymaniu łańcucha chłodniczego przez zarządzanie systemem 
bezpieczeństwa żywności, 

 zastosowaniu zasad dobrej praktyki oraz analizie zagrożeń i 
krytycznych punktów kontroli (HACCP), 

 spełnieniu kryteriów mikrobiologicznych dotyczących żywności 
oraz przestrzeganiu wymogów kontroli temperatury żywności 
(programy warunków wstępnych), 

 komunikacji - wszechstronnej wymianie informacji między 
poszczególnymi organizacjami, łącznie z organami nadzoru. 
  

 





MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI 
 

 Pomieszczenia magazynowe znajdują się w wielu 
punktach zakładu gastronomicznego i mają różne 

przeznaczenie. Ich liczba, powierzchnia i wyposażenie 
zależą od rodzaju i wielkości zakładu oraz 

asortymentu produkowanych potraw. Magazyny 
sytuuje się w części technologicznej zakładu, 

ekspedycyjnej, konsumenckiej oraz części 
administracyjno-socjalnej. Dlatego należy dostosować 

dobór urządzeń magazynowych do potrzeb danego 
działu w określonym zakładzie. 



 
 Urządzenia do magazynowania 

żywności 

 Podstawowymi urządzeniami w magazynach zakładu 
gastronomicznego są: regały magazynowe, szafy 

magazynowe, półki wiszące, palety oraz urządzenia 
chłodnicze i transportowe, a także przyrządy 

pomiarowe, takie jak termometry, higrometry, wagi 
oraz lampy owadobójcze (stojące lub wiszące). 



Regały magazynowe 
 Regały magazynowe i ich części powstają z różnych materiałów, które muszą 

spełniać warunek dopuszczenia ich do kontaktu z żywnością. Są to: stal 
nierdzewna, stal chromowana, stal węglowa galwanizowana, polietylen oraz 

aluminium anodyzowane (powierzchnia aluminium jest zabezpieczona 
antykorozyjnie i mechanicznie wskutek wytworzenia tlenku odpornego na 

rdzę i działanie temperatury w granicach od -30 do +75°C). Regały, o różnych 
rozmiarach, mogą mieć półki pełne lub perforowane, których część 

przymocowuje się na stałe, a pozostałe można przestawiać wedle potrzeb 
dzięki zatrzaskom przystosowanym do mocowania. W ofercie wielu firm są 

dostępne regały modułowe. Pozwalają one optymalnie wykorzystać 
powierzchnię, dzięki temu, że można je ustawiać w różnych konfiguracjach 

(w linii prostej, narożnie). Konstrukcja i możliwe wyposażenie regałów 
pozwalają na zawieszanie półek lub, po ich demontażu, ustawianie 

znormalizowanych pojemników GN bezpośrednio na wspornikach. Liczne 
otwory w słupkach pozwalają zamontować dodatkowe półki zależnie od 

potrzeb. Wkłady półek można myć w zmywarkach. Są również regały 
przystosowane do magazynowania tac. W zależności od wielkości i rodzaju 

regału jego półki mogą wytrzymywać obciążenie 100-300 kg/półkę. 
 

 



Reguły modułowe aluminiowo-polietylenowe 

Magazynowanie produktów  
żywnościowych  



Szafy magazynowe 
 Szafy magazynowe, które mogą mieć różne 

zastosowanie, powstają ze stali nierdzewnej. Różnią się 
od siebie wielkością, sposobem otwierania drzwi - 

skrzydłowe lub przesuwane, liczbą półek lub innym 
wyposażeniem wnętrza. Oprócz szaf przystosowanych 
do przechowywania środków spożywczych w zakładzie 

gastronomicznym potrzebne są również szafy na 
ubrania, na środki czystości, na dokumenty. 



Półki wiszące 
 Półki wiszące najczęściej wykonuje się ze stali 
nierdzewnej. Mogą być otwarte lub zamykane z 

drzwiami skrzydłowymi lub przesuwanymi o różnej 
wielkości. 

 

Palety 
 Palety, używane w magazynach żywnościowych, mogą 

być wykonane z trwałego polietylenu. Materiał ten jest 
odporny na uderzenia i temperaturę od -20 do +50°C. 

Palety produkuje się w różnych rozmiarach. 

 


