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 KUCHARZ st. III NAUCZANIE ZDALNE 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  W GASTRONOMII 

Violetta Kuklińska – Woźny 

3. URZĄDZENIA DO SPORZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI NAPOJÓW ZIMNYCH I 

GORĄCYCH.  URZĄDZENIA TRANSPORTOWE i URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 

Materiał obejmuje 7 godzin jednostek lekcyjnych 

 

 

 

Instrukcja  

Proszę zapoznać się z opracowanym materiałem dydaktycznym i rozwiązać test zamieszczony na 

końcu opracowania. Odpowiedzi na zadania testowe (1A, 2B, 3D, 4A, itd), można przesyłać na email: 

viola300@autograf.pl lub na mój MESSENGER Violetta Kuklińska – Woźny, do dnia 09.11.2020r. 

 

URZĄDZENIA DO SPORZĄDZANIA I DYSTRUBUCJI 

NAPOJÓW ZIMNYCH I GORĄCYCH 

Napoje zimne i gorące podaje się w każdym zakładzie gastronomicznym, który musi być 

wyposażony w odpowiednie urządzenia, sprzęt pomocniczy, naczynia do serwowania. 

Urządzenia i sprzęt do sporządzania i dystrybucji napojów 

zimnych 

W postaci schłodzonej i mrożonej podaje się: soki owocowe i warzywne, wodę, kawę i 

herbatę, sorbety. 

mailto:viola300@autograf.pl
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Najczęściej wykorzystywane urządzenia do sporządzania i dystrybucji napojów 

zimnych to: 

• dystrybutory zimnych napojów 

• granitory 

• dystrybutory wody 

• urządzenia do dystrybucji piwa 

• wyciskacze do cytrusów 

• sokowirówki do warzyw i owoców 

• miksery barmańskie 

Aby sporządzić napoje zimne odpowiednio i zgodnie z recepturą, należy zainstalować 

również urządzenia chłodnicze. W bazie najczęściej używa się: 

• kruszarek do lodu 

• kostkarek do lodu 

• łuskarek do lodu 

• chłodziarek do win/napojów 

• barowych stołów chłodniczych 

• barowych szaf chłodniczych 

• schładzarek na beczki do piwa. 

DYSTRYBUTORY (dyspensery) NAPOJÓW ZIMNYCH 

Służą do schładzania i wydawania soków, napojów, soków naturalnych, kawy, 

herbaty, mleka migdałowego, sorbetów, mrożonych jogurtów, napojów 

energetycznych. Dystrybutory produkuje się  wersji chłodniczej połączonej z wersją 

grzewczą. Temperatura schładzania wynosi + 40C do +120C, natomiast temperatura 

podgrzewania, od +40 do + 500C. Wykorzystuje się je w małych lokalach 

gastronomicznych, barach, kawiarniach, dyskotekach, restauracjach. 
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GRANITORY – dystrybutor  

Idealne urządzenia do zakładów gastronomicznych, w których serwuje się  dużych 

ilościach zimne napoje, a zwłaszcza sorbety (granity). Urządzenie nie tylko dobrze 

schładza. Ruch obrotowy mieszadła pozwala uzyskać jednolitą konsystencję sorbetu. 

W poszczególnych komorach urządzenia można otrzymać napoje o różnej gęstości. 

   

DYSTRYBUTORY WODY 

Pozwalają uzyskać przefiltrowaną i uzdatnioną wodę wodociągową, wodę zimną, 

zimną gazowaną, gorącą (ponad 800C) lub bardzo gorącą (ponad 900C) do picia lub 

zaparzania kawy, herbaty. 

   

URZĄDZENIA DO DYSTRYBUCJI PIWA 

Stosuje się zarówno w restauracjach, barach. Maszyny pobierają piwo 

przechowywane pod ciśnieniem z beczek metalowych(kegów). Zaopatrzono je w 
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schładzarki, butle z gazem i inny sprzęt do podłączenia i regulacji pracy. Niezbędnymi 

elementami są kolumny do czerpania piwa, krany i inne akcesoria. 

  

lod 

Lodówka z dystrybutorem piwa 

 

 

WYCISKACZE (wyciskarki) DO CYTRUSÓW 

Mogą wyciskać sok z owoców cytrusowych (cytryny, pomarańcze, grejpfruty, 

limonka), różnej wielkości, jeśli zmienimy stożek wyciskający. Kształt wyciskaczy 

umożliwia zbieranie soku w różnych naczyniach. 
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SOKOWIRÓWKI DO WARZYW I OWOCÓW 

Służą  do wyciskania soku z produktów o różnej wielkości. 

   

Zalety sokowirówek 

• duża szybkość wyciskania soku,  

• możliwość uzyskania dużej ilości soku w krótkim czasie, 

• brak dostępu do części tnących. 

Wady sokowirówek 

• są głośne, 

• nie wyciskają soku z warzyw liściastych i kapustnych (szpinak, natka pietruszki, 

kapusta), 

• sprawiają trudność przy wyciskaniu soków z owoców jagodowych (maliny, 

porzeczki) 

• sok wyciśnięty z sokowirówki nie nadaje się  do przechowywania, tylko do 

natychmiastowego spożycia, substancje znajdujące się w soku ulegają szybkiemu 

utlenieniu, jakość i konsystencja soku z owoców cytrusowych jest gorsza niż soku 
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z wyciskarek, sok wyciśnięty przez sokowirówkę ma mniej wartości odżywczych 

niż wyciśnięty przez wyciskarkę. 

MIKSERY BARMAŃSKIE 

Służą do przygotowania koktajli mlecznych czy drinków, przez wymieszanie ich 

składników. 

   

 

BLENDERY 

Służą do sporządzania mrożonych drinków, koktajli przez zmiksowanie ich 

składników. 

   

 

 

Urządzenie do sporządzania i dystrybucji napojów gorących 

 

Najczęściej wykorzystywane urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów 

gorących to: 
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• ekspresy do kawy ciśnieniowe (dzbankowe- (caffetierki), niskociśnieniowe, 

wysokociśnieniowe (kolbowe), automatyczne) i przelewowe, 

• perkolatory (zaparzacze do kawy), 

• warniki, 

• czajniki, 

• podgrzewacze, automaty do czekolady. 

EKSPRESY CIŚNIENIOWE 

 Przepuszczają wodę pod ciśnieniem przez filtr z kawą. Zaparzona kawa spływa do 

filiżanki lub pojemnika. Przyrządzanie kawy w tych urządzeniach odbywa się  dwojaki 

sposób: pod ciśnieniem pary wodnej lub pod ciśnieniem wody. 

 

EKSPRESY DZBANKOWE (CAFFETIERKI) 

To dzbanki, które stawia się na płycie grzejnej lub palniku. Istnieją również ekspresy 

elektryczne. Urządzenie jest zbudowane z trzech pojemników: na wodę, na kawę i na 

gotowy napar. Wykorzystuje się tu ciśnienie gotującej się wody -  1 bar. 

 

 

EKSPRESY NISKOCIŚNIENIOWE 
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Wykorzystują parę powstałą podczas gotowania wody w zamkniętych pojemnikach 

(maksymalnie ciśnienie – 4 bary). Zasada ich działania jest zbliżona do działania 

ekspresów dzbankowych. Zmieloną kawę wsypuje się do kolb zakładanych na 

urządzenie. Woda pod ciśnieniem przelewa się przez kawę, a następnie wylewa do 

filiżanek lub pojemnika. Przygotowanie napoju trwa 2 – 3 minuty. 

  

EKSPRESY WYSOKOCIŚNIENIOWE 

Składają się z pompy poboru wody, pompy ciśnieniowej wytwarzającej odpowiednie 

ciśnienie wody (ok.15 barów), bojlera, w którym woda jest wymieniana i napełniania 

automatycznie. Pompa wytwarza ciśnienie wody, która gotuje się w zbiorniku. 

Podgrzana woda pod ciśnieniem przepływa przez kawę i spływa do filiżanki. 

  

 

EKSPRESY AUTOMATYCZNE z młynkiem do kawy 
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To urządzenia wielofunkcyjne, działające na podobnej zasadzie jak ekspresy 

wysokociśnieniowe. Różnią się sposobem dozowania kawy, którą wsypuje się do 

specjalnego pojemnika. Mogą zawierać młynek do kawy, który miele ją przed parzeniem. 

  

EKSPRESY PRZELEWOWE 

 To takie urządzenia, w których napar zaparza się, gdy porcja wrzącej wody, gotowanej 

we wbudowanym warniku, przelewa się przez kawę umieszczoną w filtrze  

(papierowym lub z tworzywa sztucznego czy stali). Przefiltrowany  napar kawowy 

wlewa się do dzbanka lub dzbanka – termosu (szklanego lub ze stali nierdzewnej), który 

jest umieszczony pod filtrem. Pojemnik z napojem znajduje się na płycie grzewczej, 

utrzymującej temperaturę kawy. 
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PERKOLATORY (ZAPARZACZE DO KAWY) 

To urządzenia do zaparzania kawy, herbaty, ziół oraz gotowania wody, wykorzystujące 

system perkolacji (otrzymanie wyciągu przez przepuszczenie płynu przez substancję.  

Kawę można nalewać przez bezkroplowy kranik. 

  

CZAJNIKI 

 To urządzenia do tradycyjnego przyrządzania napojów gorących. Najczęściej 

wykorzystuje się czajniki elektryczne bezprzewodowe. 
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WARNIKI 

Urządzenia elektryczne o różnej pojemności (np. 6 l, 10 l, 20l) do szybkiego gotowania 

wody. 

  

AUTOMAT DO GORĄCEJ CZEKOLADY  

Urządzenie do sporządzania napojów gorących na bazie czekolady, mleka, kawy. 

Pokrywa pojemnika pozwala uwalniać zapach przygotowanego napoju. 

             

 

PODGRZEWACZE DO CZEKOLADY 

To urządzenia, które pozwalają na podgrzanie czekolady, kawy, herbaty, mleka, kakao 

czy wina. 
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ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO SPORZĄDZANIA NAPOJÓW 

• przestrzegać instrukcji obsługi danego urządzenia, 

• wykorzystywać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• pamiętać o zasadach właściwej obsługi urządzeń elektrycznych, 

• systematycznie konserwować urządzenia, 

• po zakończeniu pracy myć urządzenie odpowiednimi środkami, 

• stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń 

ciśnieniowych, 

• urządzenia rzadko używane pozostawiać odpowiednio zabezpieczone, 

• serwisowanie i naprawy zlecać osobom mającym odpowiednie kwalifikacje. 

 

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE 

Podstawowym zadaniem urządzeń transportowych jest przemieszczanie różnego 

rodzaju towarów związanych z działalnością prowadzoną przez dany rodzaj zakładu. 

Ze względu na teren, na jakim prowadzi się działalność można wyróżnić: 

• transport wewnętrzny obejmujący prace na terenie danego zakładu, 

• transport zewnętrzny obejmujący prace poza terenem zakładu gastronomicznego 

– jego głównym zadaniem jest obecnie organizacja usług cateringowych. 

Transport wewnętrzny służy do przemieszczania na terenie zakładu: surowców, 

półproduktów, potraw, naczyń stołowych i kuchennych, odpadków 

Transport można podzielić na: 
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• Poziomy – odbywa się na jednej kondygnacji, 

• Pionowy – odbywa się między kondygnacjami. 

Do transportu wewnętrznego zalicza się: 

• różnego rodzaju wózki, które mają napęd ręczny 

• zmechanizowane przenośniki rolkowe i taśmowe, dźwigi. 

Wózki dzielimy na: 

• magazynowe 

• kuchenne 

• ekspedycyjne 

WÓZKI MAGAZYNOWE 

Służą do transportu surowców, półproduktów i produktów z rampy do magazynu oraz z 

magazynu do pomieszczeń produkcyjnych. 

Mogą być dwu lub czterokołowe. Wózki dwukołowe służą do przenoszenia worków i 

skrzyń z rampy do magazynów. Wózki czterokołowe służą do przewożenia surowców, 

półproduktów z magazynu do pomieszczeń produkcyjnych. W pomieszczeniach 

produkcyjnych wykorzystuje się jezdne baseny, ruchome wanny, służące do 

przewożenia dużych ilości mięsa, sałatek, farszu. 

wózek magazynowy dwukołowy 

    

Wózek magazynowy czterokołowy 
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jezdne baseny 

jezdna wanna 

WÓZKI KUCHENNE 

Są wykorzystywane do transportu talerzy, naczyń kuchennych, pojemników GN. Wśród 

wózków można wyróżnić: podgrzewane, niepodgrzewane, chłodzone, niechłodzone. 

Wózki transportowe podgrzewane służą do podgrzewania talerzy na których będą 

podawane dania gorące, wózki niepodgrzewane służą do transportu talerzy, na których 

będą  podawane dania zimne. 

  

w Wózki  do transportu talerzy podgrzewane 
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Wózek jodełkowy do transportu talerzy niepodgrzewany 

wózek z naczyniami kuchennymi 

 

  

Wózki do transportu pojemników 
w 

ww 

WÓZKI BEMAROWE 

Służą do transportu i wydawania potraw gorących. 
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wó 

Wózki bemarowe 

 

WÓZKI EKSPEDYCYJNE , WÓZKI KELNERSKIE 

Są wykorzystywane w ekspedycji do przewożenia i serwowania zakąsek zimnych (dwu, 

trzypałkowe lub szafkowe). 

  

Wózki ekspedycyjne 

   

Bary sałatkowe na kółkach 
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WÓZKI KELNERSKIE 

Są wykorzystywane przez kelnera do obsługi gości: 

• do przygotowywania potraw w obecności konsumenta 

• do przewożenia porcjowanych zestawów  śniadaniowych 

• do serwowania dań gorących. 

• do przewożenia brudnych naczyń. 

wózek kelnerski do serwowania potraw gorących 

wózek kelnerski 

 
Wózek kelnerski do przewożenia brudnych naczyń 
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TRANSPORT WEWNĘTRZNY ZMECHANIZOWANY 

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 

Służą do przemieszczania brudnych naczyń z sali konsumenckiej do zmywalni, do 

przemieszczania tac termoizolacyjnych z potrawami. Instalowane są w dużych 

stołówkach. 

 

DŹWIGI 

Stosowane są do transportu osób i towarów między kondygnacjami. Mogą służyć do 

transportu surowców z magazynów do przygotowalni, odpadów ze zmywalni naczyń 

stołowych oraz przygotowalni do miejsca ich składowania. Liczba dźwigów musi 

uwzględniać zasadę niekrzyżowania się dróg. 

SYSTEM TRANSCAR 

To metoda dystrybucji posiłków polegająca na transportowaniu dań w samojezdnych 

pojazdach, którymi steruje centralny komputer. Maksymalna ładowność pojazdu wynosi 

300 kg. Pojazdami przesuwającymi się wśród metalowej taśmy kieruje się za pomocą 

sygnałów wysyłanych z centralnego komputera, do którego wprowadza się dane stacji 

docelowej. 

ZASADYB EKSPLOATACJI , BHP PRZY OBSŁUDZE  URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH 

• urządzenia i sprzęt powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem, 

• wszystkie wózki muszą być wyposażone w zabezpieczenia zapewniające cichą i 

bezwstrząsową pracę – gumowa bieżnia kół, odboje oraz sprawne hamulce, 

• koła wózków na postoju powinny być bezwzględnie zablokowane hamulcami, 

• nie należy przeciążać urządzeń (nie umieszczać na nim zbyt dużego ładunku), 

• utrzymywać czystość urządzeń, używając do mycia i bieżącej konserwacji środków 

zalecanych przez producenta, 

• serwisowanie i naprawy urządzeń zlecać osobom mającym odpowiednie 

kwalifikacje. 
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Transport zewnętrzny 

W transporcie zewnętrznym wykorzystuje się samochody, skutery. Sprzęt, który ułatwia 

zorganizowanie usług poza terenem zakładu gastronomicznego obejmuje: szafy 

bankietowe, różnego rodzaju termosy, pojemniki, tace termoizolacyjne. 

CATERING 

W cateringu niezbędne są samochody przystosowane do przewożenia żywności. 

Produkty spożywcze w trakcie transportu należy tak zabezpieczyć, żeby  nie doszło do 

ich zanieczyszczenia czy zakażenia. Wnętrze środka transportu powinno być pokryte 

materiałem, który pozwala utrzymać kabinę w czystości. 

Głównym zadaniem cateringu jest ekspedycja  przyrządzonych potraw w miejsce 

określone przez konsumenta. Mogą to być zakłady pracy, szkoły, prywatne domy, sale 

konferencyjne, szpitale, ogrody. 

Ważnym aspektem jakości serwowanych usług jest, oprócz smakowitości i 

bezpieczeństwa zdrowotnego potraw, właściwa temperatura dań. Dlatego doskonałym 

wyposażeniem każdego zakładu gastronomicznego są różnego rodzaju, o różnym 

kształcie termosy. Odmianą termosów są pojemniki termoizolacyjne (termoporty). 

w cateringu używamy wózków termoizolacyjnych, termosów, termoportów  (specjalne 

termosy) i wózków do termoportów. 

To obsługa gastronomiczna przyjęć, imprez okolicznościowych oraz dostarczenia 

wyrobów gastronomicznych do zakładów pracy, szpitali, szkół, itp. 
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Termoporty 

   

P Pojemniki termoizolacyjne 

  

termosy 
 

te 

wózek termoizolacyjny 
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URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 

 

Nowoczesne zakłady gastronomiczne coraz częściej wymagają stosowania technologii 

informacyjnej i wykorzystywania sprzętu komputerowego. Powszechna staje się 

komputeryzacja różnych obszarów funkcjonowania zakładów gastronomicznych. Coraz 

rzadziej widzi się kelnera z papierowym bloczkiem do zamówień. Obecnie w wielu 

zakładach gastronomicznych kelner podchodzi do stolika konsumentów z małym 

terminalem mobilnym i przyjmuje zamówienie, które jest przesyłane drogą radiową do 

głównego terminala dotykowego z drukarką fiskalną i do kuchni. W kuchni zamówienie 

to jest odbierane przez drukarkę kuchenną lub terminal kuchenny, który powiadamia 

również kelnera o przygotowanych posiłkach. 

PROGRAMY KOMPUTEROWE 

Komputerowe programy gastronomiczne są częścią zintegrowanego systemu 

zarządzania restauracjami i hotelami. Zapewniają one kompleksową ewidencję 

materiałów, towarów i usług poprzez: 

➢ rejestrację potraw i napojów, 

➢ kontrolę zużycia surowców, 

➢ kalkulację cen na podstawie między innymi kosztów zakupu surowców oraz marży 

gastronomicznej, 

➢ kontrolę dostaw, 

➢ prowadzenie gospodarki magazynowej, 

➢ prezentację dziennika pracy kelnerów. 

Kompleksowe prowadzenie działalności gastronomicznej umożliwiają programy: 

GASTRO POS, GASTRO SZEF, S4HPOS 

GASTRO POS 
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Jest programem sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej, realizowanym za pomocą 

komputera z ekranem dotykowym (terminalem POS). Klawisze wyświetlają się na 

ekranie (niepotrzebna jest klawiatura lub mysz). Kelner loguje się z użyciem kodu lub 

karty magnetycznej. Komputer POS współpracuje z drukarką kuchenną (bonującą) 

umożliwiającą wydruk bonu, zamówienia, rachunku.  Program ten wspiera pracę kuchni, 

która otrzymuje informację o zamówieniu, a następnie kucharz, za pomocą specjalnej 

klawiatury, informuje obsługę sali o przygotowaniu dania. Kelner jest wyposażony w 

systemu przywoławcze (pager kelnera). 

 

 

GASTRO SZEF 

To program współpracujący z Gastro POS, pozwalający prowadzić gospodarkę 

magazynową firmy na podstawie dokumentów magazynowych oraz sprzedaży 

zrealizowanej na stanowiskach kelnerskich. Umożliwia rozliczanie magazynów, 

surowców, produkcji gastronomicznej. W gastronomii zamkniętej może być 

wykorzystany do prowadzenia diet i jadłospisów. Dzięki niemu można mieć wgląd do 

poszczególnych lokali, zakupów, inwentaryzacji, dostęp do danych o kontrahentach, a 

także dokonywać potrzebnych porównań i zestawień. 

CHART 
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Jest systemem hotelowym. Ma wiele możliwości, z których podstawową jest pełna 

obsługa rezerwacji. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania z Gastro POS i Gastro 

SZEF i rozliczanie sprzedaży gastronomicznej przez recepcję hotelu. Moduł żywienie 

dostępny w tym programie pozwala na planowanie posiłków już na etapie rezerwacji. 

S4HPOS 

To kolejna aplikacja  oparta na technologii ekranów dotykowych, mająca zastosowanie 

w obsłudze klienta i zarządzaniu zakładem gastronomicznym. 
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SOGA 

System umożliwiający szczegółowe rozliczanie stanów zawartości Mazanów, budowanie 

receptur. 

 

GAH 
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Zintegrowany system obsługi i zarządzania gastronomią stworzony dla lokali różnego 

typu. W jego skład wchodzi program GAH: receptury i kalkulacje, który może działać 

samodzielnie bez zintegrowania z pozostałymi programami wchodzącymi w skład GAH. 

 

Rozliczenia kelnerskie 

Są to programy do sprzedaży, rozliczeń, kontroli utargów, kontroli zapasów w 

magazynach, kalkulacji cen i generowania raportów.  

Programy kelnerskie mają następujące funkcje: 

• identyfikację kelnera przy użyciu karty magnetycznej lub kodu, 

• rejestrację czasu pracy kelnera, 

• graficzne odwzorowanie ustawienia stolików, 

• zakładanie rachunków, 

• łączenie i dzielenie rachunków, 

• wydruk rachunków próbnych, 

• wystawianie faktur, 

• udzielanie rabatów, całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu, 

generowanie raportów, 

• obsługę szuflady kasowej, 

• współpracę z drukarką lub terminalem w kuchni, 

• współpracę z terminalem płatniczym. 
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Programy wykorzystywane w gospodarce magazynowej, w procesie planowania 

produkcji i obsłudze konsumenta, pełnią funkcje: 

• kontroli przepływu surowców, 

• kalkulacji cen potraw, obliczania marż i kosztorysów przyjęć okolicznościowych, 

• wyświetlania całości menu na klawiszach bezpośredniego dostępu, 

•  modyfikacji potraw (zastąpienia jednego składnika potrawy innym), 

• możliwości zdefiniowania grup dodatków do danej potrawy, 

• graficznego przedstawienia układu stolików na sali konsumenckiej, 

• otwarcia dowolnej ilości rachunków (możliwość symulacji sprzedaży podczas 

szkoleń), 

• zdefiniowania różnych form rabatowania, 

• identyfikacji personelu, rejestracji czasu pracy. 

Techniki komputerowe coraz częściej wspomagają również planowanie jadłospisów w 

zakładach żywienia zbiorowego, których baza danych musi zawierać istotne informacje, 

np. receptury potraw, wartość odżywczą stosowanych surowców – zawartość białek, 

tłuszczów, węglowodanów, witamin, składników mineralnych, wartość energetyczną, 

zalecenia dietetyczne, itp. 

Programy takie pozwalają na porządkowanie potraw według wybranych kryteriów. 

Umożliwiają one: planowanie jadłospisów, porównywanie z zalecanymi normami 

żywieniowymi, kalkulację cen, itp. 

odżywczych. 

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 

Kasy fiskalne 

To urządzenia  drukujące paragon dla klienta, które są obowiązkowym wyposażeniem 

zakładu gastronomicznego rejestrującym wielkość obrotu firmy. Płatności w kasie 

fiskalnej można dokonywać w formie: gotówki, czeku, bonu, kredytu, w walucie obcej. 

Kasy fiskalne mają możliwość generowania raportów (tygodniowych, miesięcznych). 

Mają różną pojemność pamięci. Mają możliwość czytania kodów kreskowych. Mogą 

współpracować z komputerem, z urządzeniami ważącymi, z terminalami płatniczymi. 
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SYSTEM PRZYWOŁYWACZY KELNERA 

 

Stoliki elektroniczne 

Zastępują kelnera. Konsument w restauracji składa zamówienie, które bezpośrednio 

trafia do kuchni. Stoliki konsumpcyjne mają wbudowane ekrany dotykowe, na których 

wyświetla się menu. Konsument sam zaznacza wybrane potrawy i formułuje 

zamówienie, które jest bezpośrednio przesyłane do terminala w kuchni. 

  

 

Interaktywne menu 
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TEST - URZĄDZENIA DO SPORZĄDZANIA, DYSTRYBUCJI I NAPOJÓW. 

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE 

 

PODKREŚL WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ 

1. Zakład gastronomiczny świadczący usługi cateringowe, do transportu zup gorących powinien stosować 
a. Podgrzewacze 
b. Kociołki 
c. Termosy 
d. warniki 

2. Urządzenie przedstawione na zdjęciu stosuje się na stołach bufetowych 

 
a. Z zimnymi zakąskami 
b. Z zimnymi napojami 
c. Z gorącymi napojami 
d. Z gorącymi potrawami 

3. Granitor przedstawiony na rysunku służy do 

 
a. Parzenia kawy 
b. Wyciskania cytrusów 
c. Serwowania sorbetów 
d. Podgrzewania czekolady 

4. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 
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a. Mikser barmański 
b. Ekspres do kawy niskociśnieniowy 
c. Dystrybutor piwa 
d. Dystrybutor wody 

5. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

a. blender 
b. zaparzacz do kawy 
c. wyciskarkę do cytrusów 
d. dystrybutor piwa 
6. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

a. Mikser barmański 
b. blender 
c. dystrybutor piwa 
d. wyciskarka 
7. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 
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a. Caffetierka 
b. Zaparzacz do kawy 
c. Czajnik  
d. Urządzenie do czekolady 

 

8. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

a. Ekspres przelewowy 
b. Ekspres niskociśnieniowy 
c. Ekspres wysokociśnieniowy 
d. Ekspres do kawy automatyczny 

9. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

a. Ekspres przelewowy 
b. Ekspres niskociśnieniowy 
c. Caffieterkę 
d. Zaparzacz 

10. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia  
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a. Urządzenie do gorącej czekolady 
b. Ekspres niskociśnieniowy 
c. Urządzenie do gotowania wody 
d. Ekspres przelewowy 

 

11. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

a. Garnek do gotowania mleka 
b. Urządzenia do podgrzewania talerzy 
c. Warnik 
d. Dystrybutor wody 
12. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 
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a. Bemar 
b. Kuchenka dwupalnikowa 
c. Schładzarka szokowa 
d. Urządzenie do transportu podgrzewanych talerzy 
13. Poniżej zamieszczony rysunek przedstawia 

 

 

a. Bemar 
b. Kuchenkę gazową 
c. Wózek kelnerski do przyrządzania potraw 
d. Taboret grzewczy 

14. Sprzęt pomocniczy przedstawiony na rysunku to 
 

a.  Szafka serwisowa 
b. Wózek kelnerski 
c. Stolik pomocniczy 
d. Wózek transportowy 
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