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Obróbka termiczna, zwana również cieplną, polega na poddaniu produktów 

spożywczych działaniu wysokiej temperatury, co prowadzi do zmiany ich 

wyglądu, konsystencji, barwy, smaku, składu chemicznego.

Obróbka termiczna daje możliwość spożycia  wielu produktów spożywczych, 

które w stanie surowym są niestrawne, szkodliwe bądź niesmaczne

Celem obróbki cieplnej jest:

 poprawienie strawności pożywienia i zwiększanie przyswajania wartości 

odżywczych przez organizm;

 zniszczenie drobnoustrojów i składników szkodliwych dla zdrowia;

 zmniejszenie objętości pożywienia przez odparowanie nadmiaru wody;

 urozmaicenie pożywienia;

 uwolnienie lub wzmocnienie substancji aromatyczno – smakowych.



Podstawowe metody obróbki cieplnej sprowadzają się do:

 Gotowania w płynach oraz na parze;

 Pieczenia;

 Duszenia;

 Smażenia;

 Innych technik:

 Grillowania;

 Gotowania w kuchence mikrofalowej;

 Nowoczesnych metod gotowania.

Gotowania w płynach oraz na parze

Metoda ta wiąże się z ogrzewaniem produktów we wrzących płynach, 

w temperaturze około 100oC. Podczas gotowania naczynie powinno być przykryte, 

Gdyż zmniejszenie dostępu powietrza i światła przyspiesza cały proces, a także 

zmniejsza utratę witamin.

Gotowanie na parze polega poddawaniu produktu działaniu pary wodnej. 

Pozwala to zachować w potrawie większość składników odżywczych i witamin.

Potrawy gotowane na parze są nie tylko delikatne i lekkostrawne.



Swoistym rodzajem gotowania jest blanszowanie, które polega na krótkim 

Zanurzeniu produktu we wrzątku i szybkim schłodzeniu.

Blanszowanie spełnia funkcję gotowania w przypadku  bardzo delikatnych warzyw, 

np. Szpinaku, cukini, karczochów.

Pieczenie

Jest to proces ogrzewania potrawy w piecu lub piekarniku.

Temperatura pieczenia zawiera się w granicach 160 - 250oC. Uzależniona jest

Od charakteru i rodzaju potrawy. W tej technice można używać niewielkiej ilości

tłuszczu, albo czasami wcale nie trzeba go dodawać. 

Duszenie

Jest to technologia polegająca na wstępnym obsmażeniu produktu w małej ilości

tłuszczu i dalszym gotowaniu w zamkniętym naczyniu, z dodatkiem niewielkiej 

Ilości płynu. Potrawy przygotowane w ten sposób zachowują większość wartości 

odżywczych i są lekkostrawne.

Smażenie

Metoda ta polega na krótkotrwałym ogrzewaniu produktu w rozgrzanym tłuszczu.

Dobrze rozgrzany tłuszcz nie wnika do środka potrawy.  Do smażenia należy

używać tłuszczów przeznaczonych wyłącznie do tego celu. 



Grillowanie

Odmianą pieczenia jest grillowanie, które polega na ogrzewaniu potrawy na 

ruszcie zamieszczonym na źródle ciepła. Najczęściej wykorzystywanym źródłem

jest węgiel drzewny, gaz lub energia elektryczna.

Obróbka termiczna z użyciem kuchenki mikrofalowej

Polega na podgrzewaniu gotowych dań lub szybkiego przygotowywania potraw

lekkostrawnych, bez użycia dodatkowego tłuszczu, czy nadmiernej ilości wody.

Nowoczesne metody gotowania:

 parowar, 

 szybkowar, 

 wolnowar


