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streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie i  porównanie systemów techno-
logicznych produkcji potraw stosowanych w  żywieniu zbiorowym. Pracę 
przygotowano na podstawie przeglądu literatury.

Przedstawiono zasady nowoczesnych technologii produkcji potraw: 
cook-chill, cook-freeze, sous-vide i porównano je z technologiami konwencjo-
nalnymi: cook-serve, cook-hold-serve. Wskazano, że tradycyjne technologie 
w żywieniu zbiorowym nie zawsze mogą być stosowane, głównie z przyczyn 
organizacyjnych. Wśród zalet nowoczesnych technologii mających wymiar 
praktyczny wymieniono aspekty organizacyjne produkcji, wysoką wartość 
odżywczą i jakość sensoryczną żywności, a także aspekty jej bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz możliwość przesunięcia wybranych operacji w  czasie 
i przestrzeni. Podkreślono, że stosowanie nowych technologii wymaga per-
manentnych szkoleń personelu, gdyż wymagają one odpowiednich reżimów 
technologicznych i higienicznych. Podejmując decyzję o wyborze najkorzyst-
niejszej, w danych warunkach, technologii należy uwzględnić wiele aspektów: 
pożądany asortyment, wielkość produkcji, wymagania konsumentów, dostęp-
ną infrastrukturę i wyposażenie oraz kwalifikacje personelu.. 

Słowa kluczowe: żywienie zbiorowe, jakość potraw, systemy technolo-
giczne

Kody JEL: O43, O47, D02

wstęp
Rosnące zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi żywieniowe spra-

wiło, że coraz większego znaczenia nabiera żywienie zbiorowe realizowane 
przez firmy cateringowe. Współczesny catering to zarówno catering socjalny – 
zajmujący się świadczeniem usług żywieniowych w szpitalach, punktach opieki, 
szkołach, przedszkolach itp. (Popławska 2005), jak i  catering biurowy zwany 
door to door service – polegający na dostarczeniu kanapek, sałatek, wyrobów 
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cukierniczych, prostych dań obiadowych lub garmażeryjnych do biur lub firm 
(Rutkowska, Czarniecka-Skubina 2015). 

Branża cateringowa rozwija się prężnie na całym świecie (Rutkowska, Czar-
niecka-Skubina 2015). Na wzrost zainteresowania posiłkami spożywanymi 
poza domem w stołówkach czy bufetach pracowniczych, w miejscu pracy lub 
w  szkole wpływa brak czasu, późne powroty do domu, chęć zmiany kuchni 
lub zbyt dużo obowiązków (Kowrygo 2000). Firmy cateringowe zajmują więc 
miejsce upadających kantyn, przejmują też działy żywieniowe w szpitalnictwie, 
zatrudniając personel odpowiedzialny za opracowywanie zaleceń dietetycznych 
i właściwe działania logistyczne. Szybki rozwój tej branży spowodowany jest 
możliwością wprowadzania przez firmy cateringowe tańszych i dobrych jako-
ściowo produktów, bezpiecznych pod względem higienicznym i zdrowotnym. 
Firmy cateringowe posiadają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności. Oferowany jest pełny pakiet usług, tzw. Full Service Management 
(zarządzanie kompletnymi usługami), od projektu technologicznego, do przy-
gotowania i  serwowania posiłków według życzeń klienta oraz kompleksowej 
obsługi prowadzonej działalności żywieniowej, m.in. nadzoru personelu, pla-
nowania menu, organizacji logistyki, sprzątania powierzchni gastronomicznych 
(Rutkowska, Czarniecka-Skubina 2015).

Wśród głównych firm cateringowych funkcjonujących na świecie można 
wyróżnić międzynarodowe sieci, takie jak: Eurest, Sodexho, Granada Compass. 
Firmy cateringowe łączą się ze sobą, wzmacniając swoją pozycję na rynku. 
Prowadzi to również do wzrostu poziomu usług cateringowych. Działy za-
pewnienia jakości w firmach cateringowych zajmują się szkoleniami i kontrolą 
pracy pracowników w celu zwiększenia efektywności pracy i jakości produktów. 
Wykorzystywane są też nowoczesne technologie produkcji potraw (Wilson i in. 
2001). 

Firmy cateringowe obsługują w  zakresie wyżywienia wiele instytucji, co 
stwarza różnego rodzaju problemy organizacyjne. W tym samym czasie należy 
przygotować i dostarczyć posiłki dla dużych grup konsumentów, często w róż-
nych miejscach. Tradycyjny system przygotowania żywności tzw. cook-serve 
lub cook-hold-serve, tj. przygotowanie i serwowanie bezpośrednio po przygo-
towaniu lub po krótkim przetrzymywaniu w termoportach i bemarach, w tym 
przypadku nie jest zadowalający. Może prowadzić bowiem do obniżenia jakości 
oferowanych potraw pod względem wartości odżywczej, jakości sensorycznej 
i bezpieczeństwa zdrowotnego. Mniejsze zainteresowanie operatorów caterin-
gowych skierowane jest na inwestowanie w stołówki szkolne i szpitalne. Szpitale 
są zainteresowane działaniem zmierzającym do poprawy żywienia, wiadomo 
jednak, że wiele kuchni szpitalnych jest w złym stanie i wymaga modernizacji. 
W cateringu szpitalnym dąży się do minimalizacji kosztów przy jednoczesnym, 
wysokim poziomie świadczonych usług żywieniowych (Clark 1997).
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Celem pracy jest przedstawienie i porównanie systemów technologicznych 
produkcji potraw stosowanych w żywieniu zbiorowym. 

rozwój systemów technologicznych produkcji potraw 
W gastronomii, oprócz tradycyjnego systemu przygotowania dań z surow-

ców świeżych serwowanych konsumentowi bezpośrednio po przygotowaniu 
(gotowaniu, pieczeniu, smażeniu) lub po krótkim przetrzymywaniu na gorąco 
(w bemarze lub pod promiennikiem), znane są metody wytwarzania żywności 
z rozdzieleniem produkcji od obsługi. Wyróżnia się:
1. Restauratorstwo tradycyjne, które zakłada ciągłość między przygotowa-

niem potraw a ich serwowaniem do konsumpcji. Polega ono na gotowaniu 
i  natychmiastowym podaniu potraw w  miejscu ich przygotowania, bez 
pozostawienia przedziału czasowego między momentem obróbki cieplnej, 
przygotowaniem dań oraz ich konsumpcją.

2. Restauratorstwo opóźnione, które polega na oddzieleniu momentu przygo-
towania potraw od momentu ich spożywania. W tym systemie jednostka 
produkująca żywność to tzw. kuchnia centralna. Dystrybucja żywności 
może odbywać się: na ciepło, w stanie zamrożonym i schłodzonym (Zalew-
ski, Czarniecka-Skubina 1999).
Oddzielenie w czasie i przestrzeni (miejsce) produkcji potraw od serwo-

wania wynika często z ograniczenia powierzchni zaplecza, np. w samolotach, 
jachtach, pociągach, w  małych barach i  kantynach. Powodem może być też 
organizacja produkcji. Nie opłaca się utrzymywać dużego zaplecza kuchenne-
go przy nierównomiernym napływie gości, np. w ośrodkach weekendowych, 
a  także w przypadku nietypowych posiłków, serwowanych sporadycznie, np. 
w szpitalach i sanatoriach czy przez room service w hotelach. Systemy te znaj-
dują więc zastosowanie jako funkcja wzbogacania asortymentu dań typowych, 
nietypowymi lub rzadko zamawianymi (Zalewski, Czarniecka-Skubina 1999). 

 Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie restauratorstwa opóźnionego 
rozpoczęto już na początku lat 60. XX wieku. Pierwsze próby opracowania 
technologii polegającej na obróbce termicznej potraw i  jej bezpośrednim 
schłodzeniu zapoczątkowano w Szwecji w szpitalnictwie w 1960 roku, a 3 lata 
później zastosowano w szpitalu system produkcji posiłków opracowany przez 
Nacka (Light, Walker 1990). W USA i Wielkiej Brytanii również podejmowa-
no próby wykorzystania nowych systemów produkcji potraw chłodzonych, 
z wykorzystaniem pakowania próżniowego przed i po obróbce termicznej, co 
miało zagwarantować wysoką jakość potraw i wydłużyć okres przydatności do 
spożycia (Light, Walker 1990). W latach 60. i 70. opracowano systemy Nacka, 
ASG, Capcold, których krótką charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka pierwowzorów technologii stosowanych 
w szpitalnictwie

Nazwa 
technologii

Charakterystyka 

Technologia 
Nacka

System opracowany przez A. Bjorkmana i K.A. Delphina w 1966 roku. 
Żywność poddana obróbce termicznej do 80°C w centrum geometrycznym, 
była następnie pakowana próżniowo w stanie gorącym i ponownie ogrzewana 
we wrzącej wodzie przez 3-10 min. Następnie schładzano ją w tunelu wodą 
o początkowej temp. 10°C i końcowej 4°C. Żywność przechowywano w temp. 
0-4°C przez 21-27 dni. Przed konsumpcją była ogrzewana do min. 80°C.

Technologia 
ASG

System opracowany przez McGuckaina w 1969 roku w USA. Żywność 
surowa lub częściowo podgotowana była pakowana próżniowo i poddawana 
pasteryzacji w temp. 75-90°C, następnie chłodzono ją w tankach z wodą 
o temp. -2 do +2°C. Po schłodzeniu przechowywano w temp. -2 do 0°C do 60 
dni. Przed spożyciem podgrzewano do min. 70°C.

Technologia 
Capcold 

Żywność o konsystencji płynnej i półpłynnej była ogrzewana w temp. 85°C 
w kotłach i z nich transportowana układem pompującym do urządzeń 
porcjująco-pakujących. Żywność  
o konsystencji stałej była pakowana próżniowo przed obróbką termiczną 
i w opakowaniu gotowana. Następnie chłodzono żywność do 0-2°C 
w opakowaniu w wodzie i przechowywano w temp. 0-3°C do 45 dni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Light i Walker (1990); Collison (1993); Church (1998)

Były to systemy, na bazie których stworzono współczesne systemy technolo-
giczne. Miały one zalety, ale i wady. Na przykład technologia Nacka zapewniała 
wysokie bezpieczeństwo mikrobiologiczne i możliwość długiego przechowy-
wania, ale niską jakość sensoryczną. Z kolei żywność w technologii ASG miała 
lepsze walory sensoryczne dzięki pakowaniu próżniowemu, ale z uwagi na długi 
okres przechowywania było ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności.

Opracowanie nowych technologii produkcji potraw było podejmowane 
przede wszystkim w szpitalnictwie, w którym całodzienne posiłki dla chorych 
dostarcza się przez cały tydzień. Ponadto, w  każdej placówce stale zmienia-
ją się pacjenci-klienci, a  żywienie w  szpitalach traktowane jest jako czynnik 
wspomagający leczenie i musi być ściśle kontrolowane pod względem składu 
i sposobów przygotowania. Asortyment przygotowywanych potraw w szpitalach 
jest szeroki, ze względu na różnorodność diet, które muszą być dostosowane do 
licznych jednostek chorobowych. Potrawy muszą być smaczne i w jak najkrót-
szym czasie przygotowywane oraz dostarczone pacjentom w stanie gorącym.

Technologię cook-chill zaczęto stosować w latach 60. XX wieku we Francji, 
Szwecji i USA, a w latach 70. w Wielkiej Brytanii (Light, Walker 1990). Począt-
kowo nie była ona popularna wśród producentów żywności. Dopiero pod koniec 
lat 80., ze względu na rozwój urządzeń gastronomicznych oraz coraz większy 
nacisk na oszczędność energii elektrycznej i  redukcję kosztów związanych 
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z zatrudnieniem, zaobserwowano zwiększone zainteresowanie tą technologią 
(Creed 2001). W Polsce dopiero w ostatnich dwóch dekadach obserwuje się 
zainteresowanie technologią cook-chill w gastronomii. 

Rozwój technologii chłodniczych (chłodnictwa, zamrażalnictwa) i nowych 
urządzeń w  czasie ponad 50 lat od początków nowych technologii sprawił, 
że obecnie w  gastronomii oprócz tradycyjnych technologii cook-serve (gotuj 
i podawaj) i cook-hold-serve, (gotuj – przechowuj na gorąco – podawaj) roz-
powszechniły się technologie: cook-chill (gotuj i schładzaj), cook-freeze (gotuj 
i zamrażaj) oraz sous-vide (system próżniowego pakowania). 

porównanie współczesnych systemów technologicznych 
produkcji potraw

zasady działania

Dystrybucja na ciepło dań w systemie cook-serve i cook-hold-serve, polega 
na obróbce termicznej surowców w temperaturze 72–75°C, a następnie prze-
trzymywaniu potraw w temperaturze powyżej 63°C aż do momentu podania do 
konsumpcji. W tej technologii kluczowe jest szybkie serwowanie lub zachowanie 
właściwej temperatury podczas krótkotrwałego przechowywania, aby zapobiec 
namnażaniu się mikroflory. W tym celu wykorzystywany jest termoizolacyjny 
sprzęt do transportu żywności oraz bemary. Właściwy dobór urządzeń eks-
pedycyjnych pozwala na zapewnienie jakości i właściwej temperatury potraw 
podczas dystrybucji i serwowania (Zalewski 2003). 

Na jakość posiłków wytworzonych w systemie cook–serve i cook-hold-serve 
wpływają szczególnie: czas i  temperatura ogrzewania oraz przechowywania 
po ugotowaniu (w bemarze, pod promiennikiem, w termoporcie). Nadmier-
ne ogrzewanie oraz zbyt długie i  niewłaściwe przechowywanie żywności po 
przygotowywaniu prowadzi do obniżenia wartości żywieniowej i sensorycznej 
potraw. Trwałość produktów serwowanych na ciepło jest krótka, a ich przetrzy-
mywanie nie powinno przekraczać 1,5 h (Zalewski 2003; Czarniecka-Skubina, 
Lewandowska 2012).

Ze względów organizacyjnych w  branży cateringowej nie zawsze możli-
we jest zastosowanie tradycyjnych technologii, stąd też systemy schładzania 
i odgrzewania żywności stały się dziś bardzo ważne (Rahimabadi 2008). No-
woczesne systemy, w  odróżnieniu od tradycyjnych polegają na oddzieleniu 
miejsca produkcji od konsumpcji (Koziorowska 2003). Etapy wytwarzania 
potraw w poszczególnych systemach przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Etapy przygotowania potraw w różnych systemach 
technologicznych

Cook-serve Cook-hold-serve Cook-chill Cook-freeze Sous-vide
Przyjęcie i zestawienie surowców

Obróbka wstępna

----
Porcjowanie
Pakowanie próż-
niowe lub  
w zmodyfikowa-
nej atmosferze 
(N2 70% i CO2 
30%)

--- Obróbka ter-
miczna Obróbka termiczna ---

Obróbka 
termiczna

Obróbka ter-
miczna w opako-
waniu

---- ---- Szokowe chło-
dzenie dań do 
< +3°C w czasie 
2 h 
(i porcjowanie)

Zamrażanie do -18°C  Szokowe chło-
dzenie dań do
< 3°C przez 1,5 h

---- Przechowywanie 
na gorąco (bema-
ry, termoporty)

Przechowywanie 
chłodnicze 0-3° 
C do max. 5 dni

Przechowywanie  
3 miesiące 

w stanie zamrożenia,

Przechowywanie 
chłodnicze 
(1 – 3°C) 6 – 21 
dni

Serwowanie Serwowanie 
Serwowanie

Podgrzewanie do temp. konsumpcji (regeneracja)
Serwowanie Serwowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Koziorowska (2003); Edwards, Hartwell (2006); Grzesińska 
(2016); Tomaszewska (2016a; 2016b)

Dystrybucja potraw w stanie schłodzonym (cook-chill) polega na szybkim 
obniżeniu temperatury dań, z 65°C do 10°C w czasie krótszym niż 2 h i prze-
chowywaniu (5 dni) w chłodni w temperaturze nie przekraczającej 3°C. Przed 
spożyciem dania muszą być podgrzane do temperatury 65°C w czasie krótszym 
niż 1 h (Zalewski 2003). Technologia cook-chill należy do tzw. zintegrowanych 
technik utrwalania żywności, w  których wykorzystuje się, jednocześnie lub 
w określonej kolejności, kilka różnych czynników stabilności produktów w ra-
mach tego samego procesu technologicznego. Zintegrowane techniki utrwalania 
wywodzą się z opracowanej przez Leistnera teorii tzw. płotków (hurdle technolo-
gy), tj. wykorzystywania efektów kolejnych przeszkód, ograniczających procesy 
psucia się żywności i  będącymi podstawowymi przeszkodami dla rozwoju 
drobnoustrojów. Mogą to być np.: temperatura (wysoka bądź niska), aktywność 
wody, pakowanie próżniowe (Leistner 2000). Techniki zintegrowane, dzięki 
synergistycznemu działaniu czynników utrwalających sprzyjają uzyskaniu od-
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powiedniej stabilności gotowego produktu bez stosowania wysokiego poziomu 
(dawki) poszczególnych czynników (Kołożyn-Krajewska 2013).

 Dystrybucja potraw w  stanie zamrożonym (cook-freeze) polega na szyb-
kim schłodzeniu potraw bezpośrednio po obróbce termicznej do temperatury 
≤-18°C, a następnie przechowywaniu (3 – 4 miesiące) i przewożeniu w tem-
peraturze ≤-18°C, a przed spożyciem podgrzewaniu do temp. 65°C (Zalewski, 
Czarniecka-Skubina 1999; Koziorowska, Biernat 2001). Szybka redukcja tempe-
ratury potraw ogranicza czas przebywania produktu w temperaturze, w której 
może mieć miejsce wzrost drobnoustrojów oraz korzystnie wpływa na teksturę 
gotowego produktu (Tomaszewska 2016b). Zakłada się, że zamrażany produkt 
powinien osiągnąć w centrum geometrycznym temperaturę -5°C w czasie 1,5 h. 
Proces dalszego zamrażania (domrażania) prowadzi się do momentu osiągnięcia 
w rdzeniu produktu temperatury -18°C. Łączny czas zamrażania nie powinien 
przekroczyć 240 minut (Collison 1993). W technologii cook-freeze na jakość 
wyrobów wpływa też sposób prowadzenia procesu rozmrażania (Li i Sun, 2001). 

Technologia sous-vide polega na próżniowym zapakowaniu w folię żywności 
poddanej obróbce wstępnej, następnie gotowaniu połączonemu z pasteryzacją 
(w  kontrolowanych warunkach), szybkim schłodzeniu, przechowywaniu 
chłodniczym i restytucji. Jest jedną z najnowszych metod przedłużania trwa-
łości żywności, ale jej koncepcja powstała już w latach 70. XX wieku. Została 
wdrożona na szerszą skalę w latach 80. XX wieku we Francji i w 90. w Anglii 
oraz innych krajach (Zalewski, Czarniecka-Skubina 1999; Koziorowska 2003). 
Obecnie coraz powszechniej jest stosowana w  gastronomii jako sposób go-
towania. Technologia ta łączy kilka równoległych czynników utrwalających 
(pasteryzację, pakowanie próżniowe i chłodzenie), co sprawia, że czynniki te 
działają addytywnie, zapewniając trwałość potrawy wystarczającą do obrotu 
(hurt, detal, transport). Ryzyko zakażenia produktów jest niskie, jeśli jest prze-
strzegana odpowiednia temperatura przechowywania i warunki przygotowania 
(Nissen i in. 2002). Bezpośrednio przed konsumpcją musi nastąpić ogrzewanie 
żywności w temperaturze 70°C przez 2 minuty (Koziorowska 2003).

zalety i wady różnych systemów technologicznych 
produkcji potraw

Wszystkie systemy technologiczne produkcji potraw mają swoje zalety 
i wady, które zestawiono w tabeli 3. 

 Podstawową zaletą nowoczesnych technologii jest produkcja potraw nieza-
leżna od miejsca ich wydawania, co pozwala na tworzenie kuchni centralnych 
lepiej wyposażonych i  zatrudniających w  pełni wykwalifikowany personel 
oraz kuchni zależnych, w  których pracuje mniej wykwalifikowany personel, 
i można ograniczyć liczbę wyposażenie. Systemy te pozwalają na ograniczenie 
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zatrudnienia personelu w dni wolne i świąteczne, zwiększyć wydajność produk-
cyjną i zaproponować rozszerzone menu bez ryzyka nadprodukcji (Clark 1997; 
Grzesińska 2016; Tomaszewska 2016a, 2016b). 

tabela 3. zalety systemów technologicznych produkcji 
potraw

Zalety Cook-
serve

Cook-
hold-serve Cook-chill Cook-

freeze Sous-vide

Jakość sensoryczna 
Zachowanie wielu cech jakości 
potraw 

+ - + (wygląd, 
świeżość, 

smak)

+

(barwa)

+

(wygląd)
Eliminacja przetrzymywania 
dań po ugotowaniu w cieple

- - + + +

Wartość odżywcza
Zachowanie wartości 
odżywczej na wysokim 
poziomie

+ - + + +

Ograniczenie dodatku 
tłuszczu do potraw

- - - - +

Ograniczenie utleniania 
tłuszczów

+ - - + +

Bezpieczeństwo zdrowotne
Wydłużenie okresu 
przechowywania potraw

- - + + +

Aspekty organizacyjne
Łatwość dystrybucji - - + + +
Wygoda użycia - - + + +
Eliminacja nadprodukcji/ 
elastyczność użycia tej 
żywności

- - + + +

Możliwość oddzielenia 
miejsca produkcji od 
konsumpcji

- - + + +

Wzrost wydajności produkcji - - + + +
Lepsza organizacja czasu 
pracy personelu

- - + + +

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hwang i in. (1999); Koziorowska (2003); Grzesińska (2016); 
Tomaszewska (2016a; 2016b).

Potrawy przygotowane w  technologii gwałtownego schładzania (cook-
-chill), mimo wydłużonego procesu technologicznego, swoją atrakcyjnością 
sensoryczną i bezpieczeństwem mikrobiologicznym nie tylko dorównywały, ale 
i przewyższały produkty przygotowane metodami cook-serve czy cook-hold-serve 
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(Tomaszewska, Neryng 2005). W obiektach stosujących technologię cook-chill 
wydajność produkcyjna wzrastała nawet o  60%, lepiej wykorzystywano wy-
posażenie i personel, a oferowany asortyment był bogatszy niż w przypadku 
jednostek bazujących na konwencjonalnej technologii (McClelland, Williams 
2003; Tomaszewska 2016a). 

 System cook-freeze charakteryzuje się zaletami natury organizacyjnej, wy-
nikającymi z  możliwości wcześniejszego przygotowania posiłków na terenie 
kuchni centralnej, ale też niezależności od sezonowości surowców. Zamrażanie 
jest uważane za naturalną metodę utrwalania żywności. Produkty mrożone 
cechują się wysoką wartością odżywczą, jakością sensoryczną (dobre zachowanie 
barwy, aromatu, smaku), wygodą w dystrybucji i łatwością w przygotowaniu. Jej 
wykorzystanie ogranicza nadprodukcję i straty żywność (Tomaszewska 2016b).

Technologia sous-vide zapewnia wystarczającą trwałość żywności przy 
zachowaniu ujednoliconej, wysokiej jej jakości, niskich stratach składników 
odżywczych i  wysokiej wydajności procesu. Produkty przygotowane w  tej 
technologii charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem, naturalnym smakiem 
i aromatem, wysoką wartością odżywczą, zachowaniem pierwotnego wyglądu, 
barwy i  świeżości oraz zachowaniem soczystości i delikatności. Pozwala ona 
na ograniczenie stosowania dodatków, przypraw i ziół (Baldwin 2008; Grze-
sińska 2016). Wśród zalet wymienić można również ograniczenie możliwości 
zanieczyszczeń dzięki opakowaniu, ograniczenie zmian tekstury (mięknięcie 
i wysychanie produktu) oraz możliwości rozwoju bakterii tlenowych. Pod wzglę-
dem organizacyjnym, ze względu na szybszy czas przygotowywania posiłków, 
można zwiększyć wydajność produkcji (Grzesińska 2016). 

Nowoczesne systemy cook-chill i  sous-vide pozwalają zachować wyższą 
wartość odżywczą potraw. W przypadku żywności przygotowanej do bezpośred-
niego spożycia (cook-serve), a szczególnie podczas przechowywania po obróbce 
termicznej w cieple (cook-hold-serve), straty witamin i składników mineralnych 
są (głównie witamin C oraz B1 i B6) (O’Leary i in. 2000). W produktach przy-
gotowanych metodą sous-vide nie zachodzi nadmierne odparowanie wody, co 
przyczynia się do mniejszych ubytków masy i uzyskania większej koncentracji 
karotenu (Zhang, Sun 2006). 

 Nowoczesne systemy technologiczne wiążą się również z pewnymi wadami 
(tabela 4). 

Czynnikami ograniczającymi wykorzystanie nowych technologii są:
– Względy technologiczne – nie wszystkie rodzaje potraw dawały właściwą 

jakość po restytucji (odgrzaniu) potrawy. Delikatne potrawy, jak ryby, owoce 
morza (krewetki), szparagi w technologii cook-chill i sous-vide nie są sto-
sowane lub wymagają modyfikacji parametrów ze względu na możliwość 
zniszczenia tekstury. Z kolei produkty zawierające skrobię nie mogą być zbyt 
długo przechowywane w warunkach chłodniczych. W technologii cook-fre-
eze nie przygotowuje się zup, dań z jaj, a sosy wymagają modyfikacji receptur 
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(dodatek skrobi modyfikowanych). Z wdrażaniem nowych technologii wiąże 
się bezwzględna konieczność przestrzegania reżimów technologicznych 
i stałe podnoszenie kwalifikacji personelu (koszty szkoleń).

– Względy aparaturowe – schładzanie, zamrażanie, pakowanie próżniowe 
i  restytucja wymagają specjalistycznego wyposażenia (wzrost kosztów 
produkcji). 

– Obniżona jakość sensoryczna i wartość odżywcza potraw – technologia 
sous-vide nie daje możliwości uzyskania chrupkiej i rumianej skórki wyro-
bów. Najlepsze potrawy przygotowane w tej technologii to potrawy mięsne 
w sosach oraz warzywne mieszanki, a także zupy.

– Aspekty ekologiczne – większe zużycie energii elektrycznej (wzrost kosztów 
produkcji), ze względu na wydatek energetyczny na schłodzenie po procesie 
obróbki termicznej i ponowne ogrzewanie po przechowywaniu.

Tabela 4. Wady systemów technologicznych produkcji potraw

Wady Cook-
serve

Cook-
hold-serve Cook-chill Cook-

freeze Sous-vide

Ograniczone zastosowanie do 
niektórych produktów

- - + + +

Zmiany barwy i smaku + + + + -
Straty witamin i skład. mineral. 
podczas przechowywania 

+ + + + +

Wzrost kosztów potraw 
związany z:
-  zakupem specjalistycznych 

urządzeń

- - + + +

-  przechowywaniem 
chłodniczym lub mroźniczym

- - + + +

- dwukrotnym ogrzewaniem - - + + +
- pakowaniem - - + + +
Konieczność zapewnienia 
wysokich standardów 
higienicznych, szkoleń 
personelu

- - + + +

Ograniczona przydatność do 
spożycia 

bezpo-
średnie 

spożycie

do 1,5 h 
najlepsza 

jakość

do 5 dni 3-4 mie-
siące

do 42 dni

Źródło: jak w tabeli 3.

Wśród wad technologii cook-chill i  sous-vide można wymienić również 
konieczność zapewnienia bezwzględnej higieny, ze względu na wydłużony czas 
przechowywania żywności i możliwość rozwoju drobnoustrojów przy nieodpo-
wiednim nadzorze oraz niestosowaniu określonych zasad, parametrów czasu 
i  temperatury podczas procesu produkcyjnego, przechowywania, dystrybucji 



231Systemy technologiczne produkcji potraw stosowane w żywieniu zbiorowym

i restytucji posiłków, co stanowi ryzyko dla zdrowia konsumentów (Grzesińska 
2016; Tomaszewska 2016a). 

Przydatność do spożycia potraw przygotowanych przy zastosowaniu różnych 
systemów ograniczona jest zmieniającą się jakością potraw. 

Najkrótszy czas przechowywania (zalecane nie przekraczanie 1,5 h) jest 
w metodach tradycyjnych, w których stosowany jest proces stałego ogrzewania 
potrawy co skutkuje zmianami jakości sensorycznej i dość znacznymi zmianami 
wartości odżywczej, głównie witaminy C.

Trwałość potraw schłodzonych (cook-chill) nie przekracza 3 do 5 dni, głów-
nie ze względów mikrobiologicznych. Określono zależność między czasem 
schładzania a  dopuszczalnym okresem przechowywania. Stwierdzono, że im 
krótszy czas schładzania, tym dłuższy dopuszczalny okres przechowywania, np. 
schładzając potrawę do wymaganej temperatury w czasie 90 minut, można ją 
przechowywać przez 5 dni, jeżeli czas schładzania wyniesie 90-120 min./4 dni, 
120-180 min./ 3 dni, powyżej 180 min/1 dzień (Grzesińska 2016). Warunki 
chłodnicze ograniczają rozwój drobnoustrojów, a także spowalniają wytwarzanie 
enzymów przez bakterie (Olszewski 2007). W niskich temperaturach (0,5-4,5°C) 
może rozwijać się Listeria monocytogenes, uważana za najbardziej ciepłooporną 
wśród bakterii psychrotrofowych (Rodgers 2003), wzrastając do niebezpiecznych 
ilości, bez widocznych objawów zepsucia (Kołożyn-Krajewska, Sikora 1999). 
Mogą się również rozwijać i produkować toksyny szczepy nie-proteolityczne 
Clostridium botulinum (w czasie długiego przechowywania w temp. 3,3°C) 

Krytycznym elementem w  procesie ich produkcji jest konieczność szyb-
kiego schłodzenia do temperatury poniżej 3°C w czasie do 2 h po zakończeniu 
obróbki cieplnej. Wymaga to zastosowania specjalnych urządzeń, takich jak 
komory do schładzania z wymuszonym obiegiem powietrza lub szafy chłodze-
nia kontaktowego i ewentualnie zanurzeniowego. Ważna jest również szybka 
restytucja do temperatury 72°C przez 2 min. wewnątrz potrawy. Osiąganie tak 
wysokiej temperatury odgrzewanych potraw ma na celu zarówno zniszczenie 
namnażającej się po obróbce cieplnej mikroflory czy termolabilnych toksyn, 
jak i względy jakościowe. Temperatura powyżej 65°C zapewnia odwracalność 
procesu retrogradacji skrobi (czerstwienia) w pieczywie, ziemniakach, maka-
ronach czy kaszy, przywracając potrawie jakość zbliżoną do świeżej potrawy 
(Wieczorek 2016). 

Trwałość potraw mrożonych cook-freeze przechowywanych w temperaturze 
–18°C wynosi od kilku tygodni w potrawach z ryb tłustych, do kilku miesięcy 
w przypadku dań z drobiu czy tłustej wieprzowiny, a nawet do roku w przypadku 
potraw o  niskiej zawartości tłuszczu. Temperatury zamrażalnicze powodują 
zatrzymanie rozwoju drobnoustrojów. Trwałość potraw mrożonych limitują, 
z jednej strony, zmiany oksydacyjne (tłuszczu, barwnikjów oraz witamin) w cza-
sie przechowywania zamrażalniczego, z drugiej zaś zmiany fizyczne (struktura) 
(Zalewski 2003; Tomaszewska 2016b). Ogólnie zaleca się, aby czas przechowy-
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wania potraw przygotowanych zgodnie z zasadami technologii cook-freeze nie 
przekroczył 3 miesięcy (Koziorowska, Biernat 2001; Koziorowska 2003). Mimo, 
iż produkty mrożone uważane są za trwałe pod względem mikrobiologicznym, 
to mrożenie nie jest metodą inaktywacji drobnoustrojów. Komórki drobno-
ustrojów patogennych, nawet częściowo uszkodzone, po rozmrożeniu żywności 
odzyskują pełną sprawność fizjologiczną i są równie groźne jak nieuszkodzone 
komórki tych mikroorganizmów (Kołożyn-Krajewska i Sikora 1999). Psychrofile 
i psychrotrofy z kolei mają niską minimalną temperaturę wzrostu (–23°C ÷ 0°C) 
(Żakowska i Stobińska 2000).

Technologia sous-vide zapewnia kilkutygodniową trwałość gotowym 
daniom chłodzonym. Zastosowanie próżniowego pakowania ogranicza możli-
wość zakażeń, zapobiega niepożądanemu, szybkiemu mięknięciu i wysychaniu 
produktu, jak też ogranicza przebieg zmian tlenowych. Pakowanie próżniowe 
chroni żywność przed rozwojem bakterii tlenowych, jednak w produktach mogą 
rozwijać się bakterie beztlenowe z pozostałych po procesach technologicznych 
przetrwalników. Należą do nich: psychrotrofowe nieproteolityczne Clostridium 
botulinum z możliwością rozwoju w temperaturze 3oC, Bacillus cereus rozwija-
jący się w temperaturze 4oC, proteolityczne Clostridium botulinum wzrastające 
w  temperaturze powyżej 10oC oraz Clostridium perfringens rozwijające się 
w  temperaturze 15oC. Dlatego też przy zastosowaniu tej technologii należy 
szczególnie kontrolować proces produkcji i  warunki przechowywania. Inną 
wadą tej technologii jest długi czas prowadzenia procesu technologicznego, co 
wpływa na wydajność produkcyjną kuchni zakładu gastronomicznego. 

zastosowanie różnych systemów technologicznych potraw
Najpowszechniej wykorzystywanymi systemami produkcji potraw w gastro-

nomii są cook-serve i cook-hold-serve. Produkcja potraw mrożonych wymaga 
wydajnych urządzeń zamrażalniczych i  komór przechowalniczych. Stąd też 
prowadzona jest przez duże zakłady przemysłu spożywczego (przemysł chłod-
niczy, drobiowy, rybny), gdyż w warunkach zakładu gastronomicznego nie ma 
takich możliwości. 

Z kolei system produkcji potraw schładzanych (cook-chill) wykorzystywa-
ny jest przez kuchnie centralne dużych sieci żywienia zamkniętego (szpitale, 
sanatoria, szkoły, domy opieki, instytucje socjalne, stołówki, kantyny i bufety 
zakładowe tzw. catering socjalny) i  otwartego (sieci małych barów i  bufety, 
restauracje). Jest też wykorzystywany dla potrzeb cateringu przez wszystkich 
czołowych przewoźników lotniczych (catering lotniczy), linie żeglugowe, w sek-
torze wypoczynkowym i hotelowym (restauracje hotelowe, campingi).

Technologia sous-vide znalazła zastosowanie w  zakładach spożywczych 
do przygotowania tzw. żywności wygodnej z  przeznaczeniem do zakładów 
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gastronomicznych, a ostatnio również do gospodarstw domowych. Z uwagi na 
wysoką jakość uzyskanych wyrobów, coraz więcej zakładów gastronomicznych 
wykorzystuje tę technologię do przygotowania potraw z odroczonym terminem 
spożycia, dzięki czemu zwiększają możliwość urozmaicenia swojej oferty. Korzy-
stają z niej kuchnie centralne, bankietowe, szpitalne i szkolne (Grzesińska 2016).

Podczas podejmowania decyzji o  wyborze technologii produkcji należy 
wziąć pod uwagę asortyment i  wielkość produkcji, grupę obsługiwanych 
konsumentów, posiadane wyposażenie, kwalifikacje personelu, infrastrukturę 
budynku (Tomaszewska 2016a, 2016b).

podsumowanie
Funkcjonowanie współczesnej gastronomii jest bardziej elastyczne i efek-

tywne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji potraw, takich 
jak: cook-chill, cook-freeze i  sous-vide. Pozwalają one na usprawnienie pracy 
personelu i zwiększenie wydajności produkcyjnej przy zachowaniu odpowied-
niej jakości sensorycznej, wartości odżywczej i  zapewnieniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego produkowanych potraw. Nowoczesne technologie przygotowywa-
nia żywności z wyprzedzeniem czasowym umożliwiają oddzielenie produkcji 
potraw od ich dystrybucji, co ma szczególne znaczenie w żywieniu zbiorowym. 
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technological Systems of dishes production 
applied in catering

summary

The aim of the article was to present and compare technological systems 
of food production that are used in the catering industry. The paper was based 
on a literature review.

The principles of modern cooking technology: cook-chill, cook-freeze 
and sous-vide were presented and compared to the conventional technologies 
like cook-serve and cook-hold-serve. The review has shown that traditional 
technologies in catering industry may not always be used, mainly due to the 
organisational reasons. 

Among the advantages of modern technologies with their practical 
dimension: organisational aspects of production, high nutritional value and 
sensory quality of food as well as food safety aspects and the possibility to 
move the selected operations in time and space may be listed.

It was emphasised that regular staff training during use of the new 
technologies is needed, because it requires appropriate technological and 
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hygienic regimes. When choosing the most appropriate technology many 
aspects like desirable assortment, production volume, consumer requirements, 
facility infrastructure, equipment and staff qualifications should be taken 
into account. 

Key words: catering, quality of dishes, technological systems.
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