


 Zastosowana obróbka wstępna zależna jest 
od przeznaczenia kulinarnego mięsa. 

 Do zakładów gastronomicznych dociera 
mięso świeże, schłodzone w formie 
elementów gastronomicznych 

 Podstawowe Procesy obróbki wstępnej: 
› Rozmrażanie 

› Mycie 

› Wykrawanie 

› Porcjowanie 

› Pobijanie i formowanie 

 



 Dodatkowe procesy obróbki wstępnej: 

› Wykańczanie półproduktów 

› Szpikowanie 

› Peklowanie 

› Marynowanie 
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 Myje się duże kawałki mięsa (im bardziej 
rozdrobnione mięso tym większe starty np. 
witamin z gr. B) 
› MIĘSA CHUDE 

 Szybko pod strumieniem bieżącej zimnej wody 

› MIĘSA O DUŻEJ ZAWARTOŚCI TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ 

 Szybko pod strumieniem bieżącej ciepłej wody 

 Po umyciu należy pozostawić do 
ocieknięcia lub osuszyć ręcznikiem 
papierowym 



 W zależności od 
przeznaczenia usuwa się: 
› Ścięgna i powięzie: z mięsa 

przeznaczonego do smażenia, 
częściowo z mięsa 
przeznaczonego do duszenia i 
pieczenia 

› Tłuszcz: gdy jest go za dużo to 
negatywnie wpływa na 
właściwości sensoryczne. 

› Trybuje (usuwanie kości)- z 
elementów tj. udziec, szynka, 
łopatka, schab, poddanych 
obróbce: pieczeniu, duszeniu, 
smażeniu. 



To krojenie mięsa w poprzek włókien, to 
nadaje mięsu kruchość i zapobiega 

deformacji podczas obróbki cieplnej. 

 Kawałki jednoporcjowe 
› Kotlety, zrazy, befsztyki 

 Małe kawałki 
› Gulasz, paprykarz, ragout (kuchnia 

francuska) 

 Całe elementy porcjowane po obróbce 
cieplnej (pieczenie) 

 



 Celem jest: 
› Zmiękczenie porcji mięsa – przez rozbicie tkanki łącznej 

› Zwiększenie kruchości i soczystości – zapobieganie 
kurczeniu się tkanki łącznej 

› Wyrównanie grubości kawałków – umożliwia równomierne 
przenikanie ciepła 

› Wygładzenie powierzchni i nadanie odpowiedniego 
kształtu 



 Przed obróbką cieplną, uatrakcyjnienie 
potrawy pod względem organoleptycznym. 
Zalicza się tu: 
› Solenie 

› Oprószanie mąką: dania smażone (saute-bez 
tłuszczu; bryzol, wątroba, stek) duszone 
(paprykarz, gulasz, zrazy bite, zrazy siekane) 
gotowane (pulpety) 

› Obtaczanie w bułce tartej, grzankach: dania 
smażone (kotlety, sznycel ministerski, masy 
mielone formowane) 

› Panierowanie  
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 Stosuje się do mięsa chudego lub 

starszego przeznaczonego do pieczenia. 

Polega na owinięciu lub szpikowaniu 

mięsa: 

› Słoniną ( świeżą, wędzoną) 

› Boczkiem (świeżym, wędzonym) 

› Podgardlem (świeżym, wędzonym) 

 Szpikować należy w poprzek włókien, 

paskami słoniny. 

 



 Są to zabiegi dodatkowe stosowane 

również w celu wydłużenia trwałości 

mięsa. Dodatkowo do metod 

wydłużania trwałości mięsa zalicza się: 

› Wędzenie, chłodzenie, zamrażanie, suszenie, 

liofilizacja 



 Stosuje się do mięs ze starszych sztuk i dziczyzny, w 
celu zmiękczenia tkanki łącznej. 

 Składniki marynat: 
› Kwas mlekowy, octowy, wino, serwatka, maślanka – 

podstawowy składnik 
› Przyprawy 

› Tłuszcz płynny 

› Owoce 

 Środowisko kwaśne hamuje rozwój drobnoustrojów 
gnilnych, przyspiesza dojrzewanie, kolagen (tkanka 
łączna) pęcznieje – mięso podczas obróbki 
termicznej mięknie stając się kruche i soczyste. 

 Mięso przechowuje się w marynatach 2-3 dni w 
temp.0-7⁰C 



 Nadaje różową barwę produktom mięsnym 

 Nadaje charakterystyczne cechy smakowe 

 Wydłuża trwałość-hamując rozwój 

drobnoustrojów  

 W skład mieszanki peklującej wchodzą: sól 

kuchenna, sól sodowa kwasu azotowego V 

(saletra), azotan III sodu lub potasu oraz 

substancje dodatkowe np.cukier, kwas 

askorbinowy 



 Wędzenie  
› Nadaje charakterystyczny smak i aromat, składniki dymu działają 

bakteriostatycznie, hamują utlenianie się tłuszczu. Rodzaje wędzenia 
zależą od temp. Procesu (zimne 16-22 ⁰C- dym wnika w głąb produktu, 
ciepłe 23-40 ⁰C, gorące 40-90 ⁰C- dym działa powierzchownie) 

 Chłodzenie 
› Przechowywanie produktów w temp. 0-4 ⁰C wilg. 88-92 % ok. 3 dni 

 Zamrażanie 
› Zamrożenie w temp. -20 do-30 ⁰C i przechowywaniu w  

-18 ⁰C 

 Suszenie 
› Obniżanie zawartości wody w produkcie. Wykorzystywanie do produkcji 

koncentratów zup i sosów 

 Liofilizacja (suszenie sublimacyjne) 
› Szybkie zamrożenie i sublimacja lodu pod zmniejszonym ciśnieniem.  

 



 



 WĄTRÓBKA, NERKI I SERCE 
Wątrobę  
› najpierw należy umyć i oczyścić z błon.  
› Przed przyrządzeniem muszą być z niej usunięte wszystkie 

przewody żółciowe i żyły.  

› Wątrobę smaży się krótko, ponieważ szybko twardnieje.  

› Soli sieją dopiero po usmażeniu.  
› Aby nieco złagodzić intensywny smak wątroby wołowej, 

wkłada się ją uprzednio na godzinę do mleka.  

 Nerki  
› należy dokładnie umyć i oczyścić z tłuszczu 

› Wieprzowe przed przyrządzeniem należy co najmniej 2 
godziny moczyć w wodzie. 

›  nie należy kroić nerek na cienkie plastry, ponieważ szybko 
twardnieją.  

 Serce  
› przecina się wzdłuż i usuwa wszystkie rurki i ścięgna,  

› po umyciu moczy się w wodzie ok. 1 godziny. 



 OZÓR, MLECZKO I MÓŻDŻEK 
 
Ozór, obojętnie jakiego zwierzęcia, trzeba najpierw ugotować w 
osolonej wodzie z dodatkiem warzyw,  
› Ozór wołowy gotuje się do miękkości 2-3 godziny, ozór wieprzowy zaś ok. 1 godziny.  

 Mleczko (grasicę)  
› moczy się w wodzie, aż przestanie wyciekać z niej krew.  

› Obgotowanie mleczka we wrzątku ułatwia zdejmowanie z niego błon i dzielenie go 
na kawałki.  

 Móżdżek,  
› który ze względu na możliwość zakażenia BSE jest obecnie bardzo rzadko 

przyrządzany, przed gotowaniem w osolonej wodzie trzeba wymoczyć, żeby 
wypłukać z niego resztki krwi. 

 FLAKI, ŚLEDZIONA I PŁUCKA 
 Flaki 

› najpierw należy je oczyścić, a potem gotować 5-6 godzin w osolonej wodzie.  

 Śledzionę najpierw się myje, a następnie oczyszcza z błon. W tym celu 
nacina się ją z jednej strony i zeskrobuje z błony tkankę, którą można 
dalej przyrządzać według przepisu. 

 Płuca 
› w pierwszej kolejności usuwa się rurki tchawicy, a potem się je płucze, przez godzinę 

moczy w wodzie i kolejną godzinę gotuje do miękkości w wywarze 



 Dziki, sarny, jelenie – dostępne są już w 
postaci elementów gastronomicznych 

 Zając – często dostępny jest w całości 
lub podzielonych tuszek 
› Etapy obróbki wstępnej zająca 

 Skruszenie 

 Zdejmowanie skóry 

 Patroszenie 

 Usuwanie błon 

 Podział na elementy 



 1. Wymień podstawowe etapy obróbki wstępnej mięsa. 

 2. Dlaczego nie powinno się myć rozdrobnionego mięsa? 

 3. Jakie elementy usuwa się z mięsa podczas wykrawania? 

 4. Jak należy kroić mięso? 

 5. Wymień cele pobijania mięsa 

 6. Opisz jak wygląda panierowanie pojedyncze a jak podwójne 
mięsa. 

 7. Do czego stosuje się ciasto „klar” i czym się to ciasto 
charakteryzuje? 

 8. Jakie mięso nadaje się do szpikowania. Czym szpikuje się 
mięso. 

 9. Jakie składniki marynaty działają bakteriostatycznie i 
przyspiesza dojrzewanie oraz zmiękcza kolagen? 

 10. Opisz proces peklowania mięsa i cel peklowania? 

 11. Wymień podroby 

 12. Wymień etapy obróbki wstępnej zająca. 


