
Proszę  przeczytać temat: Jak przygotować zdrowy posiłek? Obróbka wstępna. 

(Temat znajduje się poniżej w tym dokumencie)

Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania 1 – 3:

1. Napisz w zeszycie na czym polega obróbka wstępna.

2. Wymień etapy obróbki wstępnej. 

3. Proszę zrobić w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 71 (z podręcznika).

Zrób zdjęcie i prześlij na Microsoft Teams

Proszę zalogować się na Microsoft Teams:  

a) Wejść na zespół  Technika_5a 

b) Wejść na zakładkę  Zadania. 

c) Wybrać zadanie z techniki - obróbka wstępna  (proszę na nie wejść). 

d) d) Proszę dołączyć plik (zdjęcie z zeszytu)  z własnego dysku i przesłać do mnie przez  Microsoft Teams. 

Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek? Obróbka wstępna. 



JAK PRZYGOTOWAĆ 
ZDROWY POSIŁEK?

OBRÓBKA WSTĘPNA



ŻYWNOŚĆ

NIEPRZETWORZONA

produkty, które można
spożywać w sposób
w postaci naturalnej

np.: warzywa, owoce, zioła.

PRZETWORZONA

żywność, która jest 
kupowana w stanie gotowym
do spożycia często zawiera 

wiele środków konserwujących
lub tłuszczu.



Każdy produkt spożywczy przeznaczony do spożycia należy 

najpierw odpowiednio przygotować.

Obróbkę technologiczną produktu można podzielić na:

obróbkę wstępną i termiczną (cieplną).

Obróbka wstępna ma na celu usunięcie z produktu spożywczego

zanieczyszczeń fizycznych i części niepotrzebnych oraz przygotowanie 

produktu do dalszego przetwarzania.



ETAPY OBRÓBKI WSTĘPNEJ:

1. Sortowanie – polega na uporządkowaniu produktów według gatunku, 

wielkości i jakości.

2. Oczyszczanie – czyli usuwanie zbędnych, niejadalnych elementów artykułu

spożywczego.

3. Mycie – jest to czynność polegająca na usunięciu z powierzchni produktu

wszelkich zanieczyszczeń fizycznych, bakterii oraz pasożytów.

4. Obieranie – jest to  usuwanie warstwy wierzchniej. Stosowane jest 

w przypadku niektórych produktów. Do obierania używa się

specjalnych obieraczek lub małych noży.



ETAPY OBRÓBKI WSTĘPNEJ:

5. Płukanie – wykonywane jest po obraniu. Powinno trwać krótko

i odbywać się pod bieżącą wodą.

6. Rozdrabianie – to inaczej dzielenie surowców. Czynność ta polega na

nadaniu kształtu i rozmiaru  zgodnego z przeznaczeniem

produktu. 

W zależności od potrzeb mogą to być: plastry, słupki,  

kostki, wiórki. Uzyskać je można przez 

krojenie, siekanie, drążenie, szatkowanie,

tarcie, mielenie, miksowanie.



Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 71.


