
Technika klasa 5

Temat: Wyposażenie i urządzenie kuchni.

Proszę przeczytać temat: Wyposażenie i urządzenie kuchni.

Informacje zawarte są w tym dokumencie.



Wyposażenie 

i urządzenie kuchni.



I. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni.

Podstawowe zasady podczas pracy w kuchni:

1. Przed rozpoczęciem pracy zdejmij biżuterię i umyj ręce.

2. Załóż fartuch ochronny, aby nie pobrudzić ubrania.

3. Przed sporządzeniem potrawy przygotuj wszystkie potrzebne składniki 

i naczynia kuchenne.

4. Używaj czystych naczyń i urządzeń, zadbaj również o czystość 

produktów spożywczych.

5. Zachowaj ostrożność podczas krojenia produktów żywnościowych.

6. Używaj rękawic kuchennych podczas przenoszenia gorącego naczynia.

7. Zachowaj ostrożność podczas otwierania gorącego piekarnika.

8. Nie pozostawiaj bez kontroli potraw w trakcie gotowania czy smażenia.

9. Do degustacji potrawy używaj zawsze czystej łyżeczki.

10. Po wykonaniu potrawy umyj naczynia i uporządkuj miejsce pracy.



I. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych:

1. Zanim uruchomisz urządzenie, którego nie znasz, zapoznaj się z instrukcją 

obsługi.

2. Upewnij się, czy urządzenie nie jest uszkodzone, zwróć szczególną uwagę  

na kabel zasilający i wtyczkę.

3. Przygotuj urządzenie do pracy (zmontuj poszczególne elementy),                            

a następnie podłącz zasilanie.

4. Zadbaj, aby włączenie i wyłączenie zasilania odbywało się suchymi rękami.

5. Przestrzegaj podanych w instrukcji zasad obsługi i konserwacji.

6. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie, umyj i osusz.



II. Funkcjonalne urządzenie kuchni.

Kuchnia, aby spełniała swoje zadania musi być funkcjonalna. Jej wnętrze powinno 

być urządzone zgodnie z zasadami ergonomii, której celem jest uzyskanie komfortu 

pracy. Powinny być wydzielone obszary pracy, czyli strefy funkcjonalne. 

Wyodrębnienie pięciu najważniejszych stref  nie tylko ułatwi organizację, ale również 

zapewni komfort pracy w kuchni.



1. Stefa zapasów – gromadzone są produkty spożywcze oraz półprodukty i gotowe 

potrawy. W skład  tej strefy wchodzą szafki do przechowywania produktów oraz 

chłodziarko – zamrażarka.

2. Strefa przechowywania  - w tym miejscu składowane sa najczęściej używane 

naczynia, szkło oraz sztućce.

3. Strefa zmywania – w tej strefie znajduje się zlewozmywak oraz miejsce na odkładanie 

i suszenie naczyń.

4. Strefa przygotowywania – to obszar pracy w kuchni, w którym wykonuje się najwięcej 

czynności związanych z przyrządzaniem potraw. Podstawowym elementem tej strefy 

jest blat. W tej części powinien znajdować się również sprzęt typu blender czy mikser 

oraz deski do krojenia, noże, sztućce, miski, a także najczęściej używane  produkty 

spożywcze (mąka, cukier, herbata,  kawa) i przyprawy.

5. Strefa gotowania i smażenia – tutaj zachodzi obróbka termiczna produktów. 

W jej skład wchodzą: kuchenka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, okap,  a także   

szafki przeznaczone do przechowywania garnków.



III. Sprzęt gospodarstwa domowego.

Zadaniem sprzętu AGD (Artykuły Gospodarstwa Domowego) jest ułatwienie

oraz skrócenie pracy podczas sporządzania posiłków.

Do najważniejszych urządzeń AGD, które powinny znaleźć się w kuchni, 

zaliczyć należy:

 piekarnik – stosowany jest do pieczenia potraw;

 płyty grzewcze – które służą do gotowania potraw. Dzielą się na gazowe i 

elektryczne. Wśród elektrycznych, coraz większą popularnością cieszy się 

płyta indukcyjna.

 chłodziarko – zamrażarka – jest to urządzenie służące do chłodzenia i 

zamrażania żywności. Ma komorę chłodzącą i zamrażającą. Temperatura w 

części chłodzącej wynosi 0 – 8 o C, a w komorze zamrażającej jest poniżej 

zera.



Inne równie często stosowane urządzenia:

 kuchenka mikrofalowa;

 zmywarka;

 robot kuchenny

Wybierając sprzęt AGD do kuchni, należy zwrócić uwagę na jego parametry. 

Można je odczytać z tabliczki znamionowej, instrukcji obsługi oraz etykiety 

efektywności energetycznej urządzenia.



Tabliczka znamionowa przytwierdzona jest na stałe do urządzenia. Najczęściej 

znajduje się na jego obudowie. Umieszczone są na niej podstawowe dane:

 nazwa,

 producent,

 rok produkcji,

 numer seryjny,

 podstawowe parametry,

np. moc znamionowa, masa, ładowność,

 warunki pracy, np. napięcie zasilające,

 sposób podłączenia,

 klasa zasilania,

 certyfikat bezpieczeństwa.

Informacje zawarte na tabliczce wykorzystywane są do prawidłowego 

zidentyfikowania urządzenia, pomagają w przypadku pytań technicznych, awarii,    

reklamacji.



Nowe urządzenia maja naklejoną 

etykietę 

z  informacją o efektywności 

energetycznej. 

Dane na etykiecie  efektywności 

energetycznej 

przedstawione są w sposób 

graficzny.

Zawierają informację 

O klasie energetycznej oraz, za 

pomocą

piktogramów, opisują 

podstawowe 

parametry urządzenia.

Bibliografia: „Zdrowie na talerzu”; StanPol


