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Urządzenia do smażenia 

beztłuszczowego 

 
 Zmiana sposobu żywienia, proponowana przez dietetyków, wiąże się 

między innymi z ograniczeniem spożywania tłuszczu. Konstruktorzy 

wyposażenia gastronomicznego wyszli naprzeciw tym zaleceniom i 

stworzyli cały zestaw urządzeń do beztłuszczowej obróbki termicznej 

(smaży się w tłuszczu wytapiającym się z potrawy). Potrawa smaży 

się bezpośrednio na powierzchni grzejnej, w której ciepło jest 

przekazywane na zasadzie przewodzenia. Takie urządzenia 

najczęściej produkuje się w postaci elementów modułowych 

wchodzących w skład całego bloku grzejnego.  



Grille płytowe 

 Podstawą w tej grupie wyposażenia są grille 

płytowe, zwane inaczej płytami grillowymi, 

płytami do bezpośredniego smażenia bądź 

płytami typu griddle (czyt, gridl).  

  

 
 

 



 Są wykonane z grubej warstwy stali nierdzewnej, 
ogrzewane elektrycznie lub palnikami gazowymi. 

Tajemnicą obróbki beztłuszczowej jest odpowiednia, 
masywna konstrukcja płyty, która nie odkształca się 

i zapewnia równomierne rozłożenie temperatury. 
Powierzchnia smażalnicza jest pochylona do przodu, 
co umożliwia spływanie tłuszczu wytapiającego się z 
produktu i odprowadzanie go specjalnym otworem 

spustowym. Warstwa chromu pokrywająca 
powierzchnię grzejną zapobiega przywieraniu 

produktów. Osłony umieszczone po bokach i z tyłu 
płyty zapobiegają rozpryskiwaniu gorącego tłuszczu. 
Płyta może być wykonana w całości jako gładka lub 

w połowie gładka i ryflowana (żeberkowana).  
 



 Obróbka termiczna na powierzchni ryflowanej 
urządzenia nadaje porcjom grillowanego mięsa 

czy warzyw charakterystyczny wygląd. 
Zastosowane w urządzeniu systemy sterowania 

zapewniają niezależną pracę każdego z pól 
roboczych, a odpowiednie regulatory pozwalają 
na utrzymanie właściwych parametrów każdej 
sekcji. Ustawienia temperatury wahają się w 
granicach od 50 do 300°C. W dolnej części 
urządzenia znajduje się zamykana szafka, w 

której można przechowywać tace i pojemniki 
gastronomiczne. 



Grill płytowy   (płyta do bezpośredniego    smażenia)    (źródło: Stalgast) 



Griddle-grill (grill kontaktowy) 
 Odmianą płyty grzewczej jest griddle-grill - aparat 

zbudowany z dwóch płyt ogrzewanych elektrycznie, 
pomiędzy którymi umieszcza się produkt. Takie 

urządzenie nazywa się też grillem kontaktowym, ze 
względu na bezpośrednią styczność produktu z 

gorącą powierzchnią. Płyty mogą być gładkie bądź 
ryflowane, wykonane ze stali węglowej lub ceramiki. 

Grille są często używane w gospodarstwie 
domowym, gdzie wykorzystuje się je do obróbki 

termicznej mięsa, warzyw, lecz także tostów, 
hamburgerów itp. Dodatkowe oprzyrządowanie 

urządzeń i możliwość regulowania wysokości górnej 
płyty zwiększa efektywność ich zastosowania. 

 



Griddle - grill      z płytą     ceramiczną      (źródło: Stalgast) 



Zasady właściwej eksploatacji urządzeń 

do smażenia beztłuszczowego 

 • Stosować zalecenia zawarte w instrukcji obsługi urządzeń, 
• Przed smażeniem płytę grzewczą można posmarować 

niewielką ilością tłuszczu. 
• Wybrać temperaturę obróbki - ustawić odpowiednio pokrętło 

termoregulatora. 
• Kontrolować proces obróbki termicznej, nie dopuszczać do 

przypalenia produktu, 
• Po zakończeniu odłączyć urządzenie od instalacji, 
•  Okresowo wylewać wystudzony tłuszcz, wytopiony w procesie 

smażenia. 
•  Bardzo dokładnie umyć wystudzoną płytę urządzenia wodą o 

odpowiedniej temperaturze z dodatkiem detergentu, 
• Instalacją, montażem i naprawą urządzeń powinni się 

zajmować pracownicy firm serwisowych. 



Charakterystyka urządzeń do 
obróbki termicznej produktów – 

urządzenia do pieczenia  

i opiekania 



Urządzenia do pieczenia i opiekania 

 Promienniki podczerwieni to wykorzystywane w 
gastronomii źródła promieniowania cieplnego, 
mające zastosowanie w urządzeniach do 
pieczenia bądź opiekania produktów 
żywnościowych. Wymiana ciepła pomiędzy 
takim elementem grzewczym a produktem 
zachodzi na zasadzie przepływu energii przez 
ośrodek, jakim jest powietrze. Produkt nie styka 
się bezpośrednio ze źródłem energii. 

 



 Grupy promienników podczerwieni: 
•  promienniki lampowe,  
• promienniki oporowe,  
• promienniki ogrzewane gazem,  
  

 W dwóch pierwszych grupach, w celu uzyskania ciepła, 
wykorzystuje się przepływ prądu elektrycznego przez 
spirale wykonane z materiału o dużej rezystancji, np. 

wolframu. Element oporowy rozgrzewa się do wysokiej 
temperatury i emituje duże ilości ciepła. Dobrym 

przykładem są spirale grzejne widoczne gołym okiem w 
tosterze - promiennik otwarty). Jeżeli taka spirala 

znajduje się w rurce metalowej, to określa się ją mianem 
promiennika zamkniętego (mają zastosowanie w 

piekarnikach używanych w gospodarstwach domowych, 
zwyczajowo są nazywane grillem), jeżeli jest na niej 

umieszczona obudowa szklana - promiennika 
kwarcowego. 

 



Promiennik zamknięty stosowany w piekarniku  



 Tradycyjne grzałki elektryczne, znajdujące się w 
urządzeniach do pieczenia bądź opiekania, 

umożliwiające obróbkę cieplną żywności, są 
również źródłami promieniowania 

podczerwonego. Podczas ogrzewania powoduje 
ono upieczenie i zrumienienie surowca, a co za 

tym idzie - wytwarza odpowiedni bukiet 
smakowo-zapachowy, 

 
  
 



 Promiennik lampowy to rodzaj żarówki 
wydzielającej oprócz światła również duże ilości 

ciepła. Wykorzystuje się go w witrynach grzewczych 
utrzymujących temperaturę produktu, niezbędnych 

w dziale ekspedycji. 

 Działanie promiennika gazowego opiera się na 
zastosowaniu źródła ciepła w postaci palników 

gazowych, które ogrzewają płytę zrobioną z 
materiału szorstkiego i ciemnego, pochłaniającą od 

nich ciepło emitującą je na ogrzewany produkt 

 



Ruszt 
  

 

Rusztem określa się niejednolity (ażurowy) 
element konstrukcyjny składający się ze 

stalowych prętów, stosowany w wielu różnego 
rodzaju urządzeniach grzewczych. Nazwa tych 
urządzeń pochodzi od angielskiego słowa grill 

(ruszt) dlatego te pojęcia stosuje się wymiennie. 

  



 Ruszt (grill) na lawie jest wykonany ze stal nierdzewnej, 
ogrzewany elektrycznie lub gazowo. Odłamki zastygłej 

lawy wulkanicznej, ze względu na swoje właściwości (są 
to czarne i porowate kamienie), bardzo dobrze pobierają 
ciepło od grzałek elektrycznych lub palników gazowych, 
rozgrzewając się do wysokiej temperatury. Nad warstwą 

kamieni na ruszcie umieszcza się produkt, który jest 
ogrzewany na skutek przekazywania promieniowania 

podczerwonego. Temperaturę obróbki można 
kontrolować, regulując dopływ ciepła, a także poziom 

ułożenia surowca. Wytapiający się tłuszcz spada na 
kawałki kamienia, co powoduje rozbłyski i dymienie - 

zjawiska, które nadają grillowanym produktom 
charakterystyczne, pożądane cechy 

 



Ruszt (grill) na lawie  



     Kontakt grill podwójny        



Rożna 
 Rożna to urządzenia, których charakterystyczną cechą konstrukcji jest silnik 

elektryczny obracający ogrzewany produkt. Na element roboczy nabija się 

plastry mięsa. Obróbkę termiczną przeprowadza się za pomocą oporowego 

promiennika podczerwieni, o dużej, regulowanej wydajności cieplnej, 

częściowo zabudowanego płytą szamotową. Reszta urządzenia jest 

zbudowana ze stali nierdzewnej wysokiej jakość. Konstrukcja umożliwia 

regulowanie odległości bagnetu z mięsem od pól grzewczych. Istotnym 

elementem jest oprzyrządowanie w postaci pojemnika zbierającego 

ściekający tłuszcz i odpadki powstałe podczas krojenia mięsa. Urządzenie 

można kupić również w wersji ogrzewanej gazem. Plastry mięsa poddane 

obróbce termicznej stapiają się ze sobą, tworząc jednolitą całość. Wsad 

surowca waha się, w zależności od konstrukcji urządzenia od 25 do 90 kg 

mięsa, 

 



Roźno pionowe - gyros grill  



Salamandry 

 są kolejnym przykładem urządzeń do opiekania 
produktów. Świetnie nadają się do pieczenia 

szaszłyków, kiełbasek, tostów, przygotowywania 
zapiekanek, a nawet do rozmrażania surowców. 
Obudowa I jest wykonana ze stali nierdzewnej, a 
górna płyta - wyposażona w grzałki elektryczne, 

mające regulację mocy oraz opcję 
podtrzymywania ciepła. Niezbędnym elementem 

konstrukcji są: ruchomy ruszt, na którym 
umieszcza się produkt, oraz tacka  na okruchy i 

ściekający tłuszcz. 
 



Salamander 



Toster/opiekacz  



Piekarniki 
 są najpopularniejszymi urządzeniami gospodarstwa 

domowego przeznaczonymi do obróbki termicznej 
żywności. Można kupić modele do  zabudowy oraz 
łącznie z kuchenką. Ogrzewane są elektrycznie lub 

palnikami gazowymi, w tych pierwszych standardem 
wyposażenia jest termostatyczna regulacja temperatury 
oraz opcja termoobiegu. Nowość w ich wyposażeniu to 
elektroniczne sterowanie mające „książkę kucharską", 

automatycznie wysuwany stelaż z pieczonym produktem 
oraz dostępność funkcji gotowania na parze. 

 W profesjonalnej gastronomii używa się piekarników 
połączonych z trzonami kuchennym. Są elektrycznie 
ogrzewane, z odpowiednią termoregulacją. Obecnie 
coraz częściej zastępują je wielofunkcyjne piece 
konwekcyjne i konwekcyjno-parowe, stanowiące 
niezbędne wyposażenie każdej kuchni gorącej. 
 



Elektryczne piece konwekcyjne 
 wykorzystywane w zakładach gastronomicznych, mają 

komory robocze przystosowane do wstawiania 
pojemników i tac typu GN (Gastro Norm). W każdym 
modelu znajduje się termoregulator, dzięki któremu 

maksymalna temperatura wynosi 250°C. Piece te mają 
również funkcję nawilżania, która nie pozwala jednak 
gotować na parze. Standardem ich wyposażenia jest 
sonda termiczna, kontrolująca temperaturę wnętrza 

produktu. Nazwa urządzeń pochodzi od zachodzącego w 
nich zjawiska konwekcji wymuszonej, które powstaje na 

skutek działania jednego lub maksymalnie trzech 
wentylatorów. Taka wymiana ciepła umożliwia pieczenie 

zarówno ciast, jak i różnego rodzaju mięs na kilku 
poziomach jednocześnie. Urządzenie ma przeszklone 

drzwi komory roboczej, może być ustawione na 
specjalnej podstawie wykonanej, podobnie jak cały piec, 

ze sta nierdzewnej wysokiej jakości. 
 



Piec konwekcyjny  



Wielosegmentowe piece elektryczne 

dostępne w wersji jednego, dwóch lub trzech 
zestawionych modułów są przystosowane do 

pieczenia potraw mięsnych lub ciast w 
pojemnikach typu GN. Każda komora która 
może pracować samodzielnie, ma niezależne 

ogrzewanie i opcję termoobiegu. Piece są 
zbudowane z jednolitego materiału - stali 

nierdzewnej, dobrze utrzymują ciepło, stanowią 
podstawowe wyposażenie tradycyjnej kuchni i 

cukierni. 

 



Piec elektryczny  



Piece do pizzy 
Do wypieku pizzy wykorzystuje się również piece, które 
mogą funkcjonować w postaci jednego, dwóch lub trzech 

zestawionych ze sobą modułów. Są ogrzewane 
elektrycznie, a grzałki promiennikowe mają wbudowane 

w górną i dolną część komór, wyłożonej materiałem, 
który pozwala na szybkie jej ogrzanie i utrzymanie 
odpowiedniego poziomu ciepła (np. szamot, bazalt, 

granit czy lawa wulkaniczna). Pozwala to na uzyskanie w 
piecu temperatur, nawet do 500°C, co sprzyja 

odpowiednio krótkiemu procesowi obróbki termicznej i 
przyczynia się do samooczyszczania pieca. W każdym 

segmencie urządzenia wykonanego ze stali nierdzewnej 
znajduje się specjalny panoramiczny wziernik, 

umieszczony w drzwiczkach komory, który pozwala 
stwierdzić, czy produkt już się upiekł. Dzięki temu nie 
trzeba otwierać pieca i obniżać temperatury procesu. 

 
 



Piece do pizzy 



Piece biczowe do pizzy 
 Na rynku są dostępne również inne rodzaje pieców 
opalanych gazem lub drewnem oraz modele zupełnie 

różniące się konstrukcją od tych tradycyjnych. Należą do 
nich piece biczowe (łańcuchowe, przenośnikowe), w 

których produkt umieszcza się na specjalnym 
przenośniku skonstruowanym z metalowej siatki. 

Wykonany ze stali nierdzewnej piec jest obustronnie 
otwarty, dlatego musi być bardzo dobrze izolowany 

cieplnie. Czas wypieku pizzy to czas przesuwu 
przenośnika we wnętrzu urządzenia. Pieczenie odbywa 

się dzięki ogrzewaniu surowca strugami gorącego 
powietrza. Siłę nadmuchu i temperaturę można 

regulować. Strumień powietrza, natrafiając na produkt 
tworzy wokół niego warstwę chroniącą go przed 

nadmiernym wysuszeniem. Maksymalna temperatura 
wypieku wynosi 300°C. W najnowszych modelach 

temperatura, podobnie jak siła nadmuchu, jest 
sterowana elektronicznie. 



Piec biczowy 



Zasady właściwe eksploatacji urządzeń 

do pieczenia i opiekania 

 • Stosować zalecenia zawarte w instrukcji obsługi 
urządzeń. 

• Wybrać określoną temperaturę obróbki - ustawić 
pokrętło termoregulatora 

• Kontrolować proces obróbki termicznej. 
• Stosować środki ochrony osobistej zwiększające 

bezpieczeństwo prac . (np. rękawice do wyjmowania 
gorących pojemników GN). 

• Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od 
instalacji. 

• Dbać o czystość komory grzewczej, stosując 
odpowiednie środki myjące. 

• Instalację, montaż i naprawę urządzeń powinni 
przeprowadzać pracownicy firm serwisowych. 
 
 



Charakterystyka urządzeń do 

obróbki termicznej produktów –

piece konwekcyjno - parowe 



Piece konwekcyjno-parowe 

 

 to urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do 
obróbki termicznej produktów. Ich 

wszechstronne działanie jest podstawą pracy 
kuchni gorącej. Zainstalowanie wymaga 

podłączenia do określonych 

 mediów: sieci elektrycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej, a w przypadku źródła ciepła 

innego niż prąd - również gazowej. 

  



W urządzeniach tych można 

wykonywać następujące rodzaje 

obróbki termicznej: 
• pieczenie,  
• duszenie,  
• zapiekanie,  
• grillowanie,  
• smażenie,  
• gotowanie na parze,  
• podgrzewanie,  
• rozmrażanie.  

 Dzięki temu zastępują one pracę wielu urządzeń, 
pozwalając na oszczędność miejsca w 

zaprojektowanej kuchni, ograniczenie kosztów i 
ludzkiej pracy. 



  

Budowa urządzeń 

 
 Do najważniejszych elementów budowy pieca 
należą: oświetlona komora robocza, przeszklone 

drzwi, panel sterowania, system ogrzewania, 
wentylator (wirnik) wymuszający obieg 

gorącego powietrza, system wytwarzania pary, 
spryskiwacz ręczny oraz dodatkowe wyposażenie 
w postaci okapów, podstaw, wózków czy stelaży. 



Piec konwekcyjno-parowy      o pojemności 10 GN 



 Tajemnicą dobrego działania pieców konwekcyjno-
parowych jest ich odpowiednia konstrukcja i ciągły 

proces doskonalenia realizowanych przez nie 
funkcji. Wykonuje się je ze stali nierdzewnej 

wysokiej jakości, która nie reaguje z czynnikami 
zewnętrznymi, z żywnością, jest odporna na czynniki 
mechaniczne, temperaturę, a jednocześnie zapewnia 

estetyczny wygląd i łatwe utrzymanie w czystości. 
Zaokrąglone kształty wnętrza pieca nie pozwalają na 
osadzanie się w nim przypalonego tłuszczu, resztek 
jedzenia, które są łatwo usuwane podczas włączonej 

funkcji samoczynnego mycia urządzenia. 
 

 





Działanie i obsługa urządzeń 

  Oprócz tradycyjnego gorącego powietrza, 
wykorzystywanego do pieczenia produktów, w piecu 
wytwarza się para wodna o takich parametrach, że 

można w niej gotować surowce różnego pochodzenia. 
Szybką i intensywną obróbkę termiczną zapewnia 

odpowiedni system ogrzewania: elektryczny lub gazowy. 
W przypadku pieców ogrzewanych przez spalanie się 

gazu nie ma różnicy w jakości i łatwości ich obsługi czy w 
sposobie sterowania w porównaniu do pieców 

elektrycznych. 
 Istotną funkcję pełni wirnik wymuszający obieg gorącego 

powietrza, przyśpieszający proces obróbki termicznej. 
Różnego rodzaju mięsa, ciasta, pieczywo piecze się w 

gorącym, suchym powietrzu w piecu w temperaturze od 
30 do 300°C. Potrawy przygotowane w ten sposób są 

doskonale zrumienione, chrupiące, a jednocześnie 
odpowiednio soczyste. 

 



  Urządzenie wyposażone jest w system 
wytwarzania pary wodnej, co umożliwia obróbkę 

termiczną w temperaturze od 30 do 130°C. 
Wytwarzana, równomiernie rozproszona para 

jest wykorzystywana do gotowania warzyw, ryb, 
owoców morza, produktów zbożowych, które 

zachowują intensywne barwy, smak, 
konsystencję, nie tracąc swej wartości odżywczej. 
Takich parametrów nie można uzyskać podczas 
tradycyjnego gotowania, kiedy sole mineralne, 

witaminy są rozpuszczone w odlewanej z 
produktu wodzie. Obróbka termiczna w piecach 

konwekcyjno-parowych powoduje minimalne 
ubytki masy przetwarzanych produktów, co 

wpływa na ich racjonalne wykorzystanie. 



 Piece wyposażono w funkcję, która umożliwia, 
inaczej niż w tradycyjnych urządzeniach, proces 
obróbki termicznej kombinowanej. Polega to na 

jednoczesnym działaniu gorącego powietrza i 
pary wodnej w temperaturze od 30 do 300°C, 
dzięki czemu w krótkim czasie można uzyskać 

produkt o odpowiednich walorach smakowych. 
Obróbka kombinowana to działanie mieszaniny 

pary gorącego powietrza na różne rodzaje 
surowców, umieszczonych jednocześnie w piecu, 

bez ryzyka, że ich zapachy będą się przenikały. 
 



 Piece posiadają funkcję pracy z czujnikiem 
temperatury rdzenia potrawy, w niektórych piecach 
określanym jako sonda termiczna, która umożliwia 
dokładną kontrolę temperatury wnętrza potrawy. 
Czujnik ten tak steruje pracą pieca, aby nastawioną 
wcześniej na panelu sterowania temperaturę 
uzyskać w środku produktu i odpowiednio długo 
utrzymać. Jest to istotne ze względów 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego przy obróbce 
potraw mięsnych (zwłaszcza dużych pieczeni), 
półproduktów z zawartością surowych jaj, potraw 
podgrzewanych po obróbce typu cook-chill (gotuj i 
schłódź) 

 
 



 Piec należy  dobrać w zależności od rodzaju świadczonych 
usług oraz od wielkości produkcji. Sposób sterowania 

urządzeniem, rodzaj panelu przeznaczonego do wprowadzania 
ustawień i programów zależą od zastosowanej techniki, 

automatyki. Mogą to być zarówno bardzo proste analogowe 
modele uruchamiane mechanicznymi pokrętłami, jak i piece 
sterowane elektronicznie, z czujnikami reagującymi na lekkie 

dotknięcie palca, z wbudowaną pamięcią pozwalającą na 
korzystanie z dodatkowych możliwości. W nowoczesnych 

piecach podczas obróbki cieplnej automatycznie, co minutę, 
są zapisywane dane: temperatura wnętrza komory, 

temperatura sondy termicznej umieszczone wewnątrz 
potrawy, wybrany program oraz różne wydarzenia typu: 

otwarcie drzwi, zmiana programu, brak prądu. Pojemność 
pamięci może zapisać dane z ponad 100 godzin gotowania. 

Można je zgrać do komputera, podłączając odpowiedni nośnik 
pamięci typu pendńve i zgodnie z wymaganiami systemu 

HACCP skontrolować, dokonać ich analizy oraz 
zarchiwizować. 



 Nowoczesne piece wyposaża się w system 
automatycznego gotowania, zwany trybem Self-
Cooking Control, w którym osoba obsługująca 

włącza urządzenie i wybiera dotykowo opcje 
zaznaczone piktogramami na panelu sterowania. 
Jest to bardzo łatwy sposób obsługi, zwłaszcza dla 
osób początkujących. Po wybraniu odpowiedniego 
przycisku pojawiają się opcje, które należy wybrać 

dotykowo,  
  Niektóre typy urządzeń wyposażono w funkcję 

regulacji poziomu wilgotności procesu obróbki 
termicznej w zależności od rodzaju produktu. W 

komorze pieczenia jest nastawiany idealny klimat, 
odpowiedni dla danego surowca: niebieski kolor 

oznacza ilość pary wodnej (% wilgotności), 
pomarańczowy - suche, gorące powietrze. 



 Piece konwekcyjno-parowe są urządzeniami niezbędnymi w 
profesjonalnej działalności gastronomicznej. Świetnie sprawdzają 

się przy organizacji bankietów przeznaczonych dla dużej liczby 
gości. Bardzo dobrze funkcjonują przy realizacji technologii cook-

chill i cook-freeze  (gotuj i schłódź, gotój i mróź). Wyposażenie ich w 
odpowiednie wózki, umożliwiające jednorazowe przeniesienie całego 

załadunku pieca do kompatybilnego urządzenia szokowego, 
przeznaczonego do szybkiego schładzania bądź zamrażania gorących 

produktów, zdecydowanie zwiększa wydajność pracy. Również 
restytucja dań gotowych, czyli podgrzanie ich do odpowiedniej 
temperatury, niezbędnej do ich konsumpcji, może się odbyć w 

piecach ustawionych na odpowiedni program. Potrawy umieszczone 
na talerzach nie wykazują oznak zawilgocenia, wysuszenia czy 

innych symptomów pogorszenia się ich jakości, 
Producenci pieców starają się jak najbardziej ułatwić i skrócić proces 

obsługi, wyposażając urządzenia w funkcję samoczynnego mycia, 
uwzględniającego róźne programy, a także nabłyszczania i 

odkamieniania z pomocą specjalnych środków chemicznych 
(tabletek). 

 
 



Zasady właściwej eksploatacji urządzeń 

 
• Do odpowiedniego funkcjonowania urządzenia konieczne są odpowiednie instalacje: 

elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa (w przypadku urządzeń ogrzewanych przez 
spalanie gazu) oraz wentylacyjna.  

• Urządzenia gazowe muszą być podłączone do przewodów odprowadzających spaliny 
• Woda dostarczana do pieca powinna być doprowadzona przez specjalne złoże zmiękczające, 
• Piece powinny instalować i serwisować firmy wyspecjalizowane w tej działalności, 
• Unikać ustawiania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła, 
• Przeczytać i stosować instrukcję obsługi urządzenia. 
• Przestrzegać maksymalnej wielkości wsadu w zależności od rodzaju urządzenia. 
• Dobrać odpowiedni tryb pracy pieca, dostosowany do rodzaju produktu i planowanej 

obróbki termicznej. 
• Podczas pieczenia czy grillowania surowców umieścić w komorze urządzenia dodatkowy 

pojemnik przeznaczony do zbierania wytapiającego się tłuszczu. 
• Przy dłuższych przerwach w eksploatacji pieca zamknąć zasilanie urządzenia w wodę, gaz, 

energię elektryczną. 
• Codziennie myć urządzenia, włączając zalecany program. 
• Stosować środki myjące zalecane przez producenta. 
• Przed każdym użyciem czyścić wyposażenie dodatkowe pieca. 
• Okresowo odczytywać zarejestrowane parametry pracy pieca i zapisywać je w odpowiednim 

pliku na komputerze. 



Centrum obróbki termicznej potraw - 

SelfCookingCenter whitefficiency 
 Producenci, podążając za najnowszymi technologiami, 

stworzyli urządzenie, które ma wszystkie funkcje pieca 
konwekcyjno-parowego, ale jest udoskonalone 

konstrukcyjnie i wzbogacone o nowe możliwości 
sterowania oraz perfekcyjnego wykorzystania komory 

roboczej pieca. SelfCookingCenter whitefficiency (czyt.: 
self kukin sente łajt yfyszynsi) stanowi samodzielne, 
automatyczne centrum obróbki termicznej potraw. 

Tradycyjne wpisywanie parametrów, takich jak 
temperatura, czas, wilgotność, oraz skomplikowane 

programowanie i potrzeba ciągłego nadzoru nie są już 
konieczne. Używając odpowiednich, sterowanych 

elektronicznie funkcji i trybów urządzenia, można w nim 
tworzyć, kopiować, zmieniać i realizować różnego 

rodzaju programy kulinarne. 



 Podczas obsługi urządzenia można, wciskając 
właściwy przycisk (MySCC), odpowiednio je 
skonfigurować. Tym samym mamy możliwość: 

• wyboru języka, godziny, daty, 

• zapisania danych HACCP na nośniku USB nawet z 
10 dni, 

• importowania lub eksportowania danych 
urządzenia, programów, danych HACCP, 

• włączenia funkcji serwisowych, 

• skonfigurowania wyświetlacza oraz uprawnień 
dostępu, 

• skonfigurowania opcji wymuszonego czyszczenia. 

  

 



 Zajmujący minimalną powierzchnię SelfCooking- 
Centerzastępuje od 40 do 50% tradycyjnych 
urządzeń kuchennych typu piece konwekcyjne, 
kuchnie, patelnie uchylne, kotły, frytownice, garnki. 
SelfCooking- Center nie tylko wyręcza kucharza w 
podstawowych pracach związanych z realizacją 
obróbki termicznej produktów, takich jak 
nadzorowanie procesu, obracanie produktów, 
regulacja parametrów (nastawień), lecz także, dzięki 
odpowiedniej automatyce, pozwala bardzo szybko 
osiągnąć efekt końcowy, gdy do jego pamięci 
wprowadzi się rodzaj produktu, jaki zamierza się 
sporządzić.  



Zasady eksploatacji urządzenia 

 • Zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednio do sytuacji stosować 
wszystkie zawarte w niej uwagi, polecenia i ostrzeżenia. 

• Stosować urządzenie jedynie do przyrządzania potraw w kuchniach 
profesjonalnych, 

• Odpowiednio montować i transportować ruchome stelaże na talerze 
oraz wózki (niebezpieczeństwo zranienia), 

• Pamiętać o niebezpieczeństwie związanym z możliwością poparzenia 
podczas obsługi pieca, dlatego zawsze należy: 
▫ bardzo powoli otwierać drzwi urządzenia, 
▫ zakładać rękawice chroniące przed działaniem wysokiej temperatury (np. 

podczas chwytania wyposażenia pieca), 
▫ z zewnątrz dotykać wyłącznie elementów obsługi urządzenia, 
▫ pamiętać, że jeśli produkty pieczone wydzielają płyn, nie wolno korzystać 

z półek wyższych, w których przypadku nie mamy możliwości zajrzenia 
do pojemnika z produktem, 

▫ stosować środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, maski na 
twarz) podczas czyszczenia pieca (kontakt z silnymi środkami 

chemicznymi). 
• Nie myć urządzenia myjkami wysokociśnieniowymi. 

 
 



Charakterystyka urządzeń do 
obróbki termicznej produktów – 

kuchnie mikrofalowe 



 

Kuchnie mikrofalowe 

 
 Mikrofale to fale elektromagnetyczne wysokiej 
częstotliwości, wchodzące w skład fal radiowych, 

stosowane głównie w radarach i łączności. 
Możliwość zastosowania mikrofal w procesie 

ogrzewania żywności odkrył w 1945 roku 
amerykański inżynier Percy Spencer. Już w 1947 
roku wprowadzono na rynek pierwsze kuchnie 

mikrofalowe. 



 Do ogrzewania żywności stosuje się ściśle określoną 
częstotliwość promieniowania, która wynosi 2450 

MHz. Obecnie kuchnia mikrofalowa jest 
standardowym wyposażeniem w większości 

gospodarstw domowych, znacznie ułatwiającym 
pracę w domu. Korzysta się z niej również w 

zakładach gastronomicznych, a zwłaszcza tych, które 
specjalizują się w przygotowywaniu produktów typu 

fast food. Urządzenie zalicza się do 
wielofunkcyjnych, można w nim gotować, 

podgrzewać, dusić, nawet piec i zapiekać potrawy (z 
użyciem dodatkowego oprzyrządowania). Idealnie 

nadaje się do przygotowania szybkich posiłków, 
których nie poleca się ze względów żywieniowych, 
choć są niezastąpione przy obecnym tempie pracy. 

 
 



Profesjonalna kuchnia mikrofalowa  



Jak działają mikrofale? 

  Mikrofale wnikają w żywność na głębokość kilku 
centymetrów, ogrzewając cały produkt. Obróbka 
termiczna mikrofalami przypomina gotowanie 

potrawy w jej własnej parze. 
• Szkło, ceramika, papier i tworzywa sztuczne w 
zasadzie nie są ogrzewane przez mikrofale. Jednak 

należy pamiętać, że naczynie może ogrzać się od 
gotującej się w nim potrawy. Dlatego nie wszystkie 
tworzywa sztuczne mogą być użytkowane w kuchni 

mikrofalowej. 
• Metale odbijają promieniowanie i również nie 
ogrzewają swojej struktury. Włożenie do kuchni 

talerza z wzorami metalowymi, folii aluminiowej lub 
ostro zakończonych metalowych przedmiotów może 

doprowadzić do wyładowań elektrycznych w 
urządzeniu. 



Budowa i wyposażenie urządzenia 

 Zasadniczym elementem budowy urządzenia jest magnetron, czyli 
lampa specjalnej konstrukcji emitująca mikrofale, które przedostają 
się do komory roboczej, odbijają od metalowych ścian urządzenia i 
trafiają na produkt, wywołując w nim efekt cieplny. Standardowym 

wyposażeniem większości kuchenek jest talerz obrotowy 
zwiększający efektywność procesu ogrzewania żywności. Moc 
zazwyczaj użytkowanych urządzeń wynosi od 700 do 1800 W i 

można ją regulować w zależności od wybranego programu 
(podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie, duszenie). Kuchenka jest 

wyposażona w panel sterowania - najprostszy, gdzie mechanicznymi 
pokrętłami osobno ustawia się czas i moc działania mikrofal, oraz 
elektroniczny, zaopatrzony w wyświetlacz odpowiednich funkcji i 

dający możliwość programowania. Kuchnie profesjonalne, 
przystosowane do wstawiania do nich pojemników typu GN, są 

zbudowane ze stali nierdzewnej i wyposażone w maksymalnie cztery 
magnetrony oraz obrotowe anteny fal, które gwarantują bardzo 

szybkie i równomierne ogrzewanie. 
 



Ochrona przed promieniowaniem 

 
 Kuchnia mikrofalowa jest źródłem promieniowania, 

które przy bezpośrednim działaniu na organizm 
człowieka nie jest obojętne dla zdrowia. Dlatego 
producenci starają się jak najlepiej zabezpieczyć 
urządzenie przed wyciekiem mikrofal. Oto systemy 
bezpieczeństwa: 

• metalowa obudowa - metale zatrzymują 
promieniowanie w środku, 

• siatka metalowa (ekran) umieszczona w drzwiczkach 
kuchenki, pozwalająca na obserwowanie produktu, a 
jednocześnie przy odpowiednio dobranej wielkości 
oczek nieprzepuszczająca promieniowania, 

• szczelne drzwiczki, 
• przerywanie pracy magnetronu przy każdorazowym 

otwieraniu drzwi. 
 



Zasady właściwej eksploatacji kuchni 

mikrofalowej 

 • Uważnie przeczytać i stosować instrukcję obsługi urządzenia, 
• Nie ustawiać kuchenki zbyt blisko przy urządzeniach grzewczych oraz odbiornikach RTV. 
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych kuchenki. 
• Używać odpowiednich naczyń, najlepiej szklanych, ceramicznych o zaokrąglonych 

kształtach. 
• Jeśli żywność jest zapakowana w tworzywo sztuczne, sprawdzić, czy można ją podgrzać w 

kuchni mikrofalowej. 
• Nie wkładać żywności na talerzach zawierających metalizowane zdobienia. 
• Nie zawijać ogrzewanych produktów w folię aluminiową.  
• Nie włączać pustej kuchenki. 
• Odpowiednio ustawić czas i moc obróbki, stosownie do rodzaju i masy produktu. 
• Nie ogrzewać jaj w skorupkach (niebezpieczeństwo wybuchu),  
• Nie ogrzewać żadnych szczelnie zamkniętych pojemników (niebezpieczeństwo wybuchu). 
• Produkty ogrzewane warto przykryć talerzem, co zabezpieczy je przed nadmiernym 

wysuszeniem, 
• Ogrzewając produkty w otoczkach, np. jabłka, parówki, ziemniaki, wcześniej nakłuć je bądź 

odpowiednio naciąć (w przeciwnym wypadku nieestetycznie popękają), 
• Dbać o czystość urządzenia, używając w tym celu odpowiednich detergentów, 
• Nie suszyć odzieży w kuchni mikrofalowej, 

 



 W wielofunkcyjnej kuchni mikrofalowej można, oprócz 
mikrofal, zastosować ogrzewanie w podczerwieni, które 
powoduje korzystne zmiany w skórce produktu. Dlatego 
pieczenie i zapiekanie w kuchni mikrofalowej jest 
możliwe, jeśli zostanie w niej zamontowane dodatkowe 
wyposażenie, nazywane grillem, do którego należą: 

• promiennik podczerwieni w rurce metalowej lub 
kwarcowej, 

• termoobieg, czyli nawiew (łącznie z promiennikiem 
podczerwieni), wspomagający wymianę ciepła, 

• talerz typu crisp, zrumieniający od spodu 
przygotowywane placki na pizzę, zapiekanki, ciasta, 



Charakterystyka urządzeń do 

obróbki termicznej produktów –

podgrzewacze do potraw 



Podgrzewacze do potraw 

  Podgrzewanie potraw jest konieczne, jeśli chcemy uzyskać 
bądź utrzymać określoną temperaturę dania przeznaczonego 
do konsumpcji. Urządzenia spełniające taką funkcję są 
niezbędnym wyposażeniem działu ekspedycji. Do 
najważniejszych z nich należą: 

•  bemary mające postać urządzeń nastawnych (stawianych na 
podstawie),  

• wózków bemarowych, które można przemieszczać w dowolne 
miejsce zakładu gastronomicznego (idealne wyposażenie 
żywienia szpitalnego),  

• stabilnych lad bemarowych, umieszczonych na state w dziale 
ekspedycji. 

 
 Żywność w bemarach jest wkładana do pojemników typu GN, 

które są zanurzone w wodzie podgrzewanej (zazwyczaj) 
elektrycznymi grzałkami. Odpowiednią temperaturę uzyskuje 

się dzięki przyrządom kontrolno-pomiarowym, z których 
najważniejszy jest termostat. 



Bemar 

Wózek 
bemarowy 



lada bemarowa 



  
Drugą grupę urządzeń stanowią meble 

podgrzewcze: stoły i szafy. Podobnie jak bemary, 
są zbudowane ze stali nierdzewnej wysokiej 

jakości, ogrzewane energią elektryczną, mogą 
stanowić element pośredniczący pomiędzy 

kuchnią gorącą a ekspedycją. 

 



Bemar stołowy 
Szafa Bemarowa  



 Do trzeciej grupy wyposażenia należą urządzenia, 
które mają za zadanie podgrzewać serwowaną 
żywność, a ponadto ozdabiają stół bankietowy. 

Wykonane ze stali kwasoodpornej, są przystosowane 
do wstawiania do nich pojemników typu GN. 
Temperatura potraw jest utrzymywana przez 

podgrzany płaszcz wodny lub palący się specjalny 
żel, którego najważniejszym składnikiem jest 
mieszanka alkoholi. Wanny podgrzewaczy są 
przystosowane również do montażu grzałek 

elektrycznych przeznaczonych specjalnie do tego 
celu. Urządzeń tych można używać do 

przygotowywania zarówno potraw stałych, jak i 
płynnych. 

 





 Jeżeli w menu organizowanego przyjęcia 
przewiduje się podanie ciepłych rogalików czy 
tarty ze szpinakiem, to idealnym do tego 
urządzeniem jest witryna grzewcza, w której 
ciasta są odpowiednio podgrzane i 
wyeksponowane 


