


Cel ogólny  zajęć:

• kształcenie umiejętności sporządzania i 

ekspedycji potraw kuchni francuskiej, 

włoskiej, rosyjskiej i chińskiej.



W wyniku realizacji zajęć uczeń potrafi:

• przedstawić cechy charakterystyczne dla kuchni francuskiej, 

włoskiej, rosyjskiej i chińskiej;

• dobierać surowce oraz przyprawy do produkcji potraw kuchni 

obcych narodów;

• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami 

ergonomii;

• zaplanować kolejność wykonywania czynności przy 

sporządzaniu wybranych potraw kuchni obcych narodów;

• dobrać metody i techniki wykonania potrawy;

• dobrać sprzęt i urządzenia do rodzaju i wielkości produkcji;

• sporządzić i podawać estetycznie  potrawy typowe dla kuchni 

francuskiej, włoskiej, rosyjskiej, chińskiej;

• ocenić jakość sporządzonych potraw; 

• posługiwać się recepturą gastronomiczną;

• pracować w zespole;

• dokonać samooceny;



Cel wychowawczy: 

• uczeń zachowuje higienę osobistą i higienę

produkcji;

• uczeń przestrzega przepisów BHP,

parametrów procesów technologicznych i

dyscypliny technologicznej;

• uczeń racjonalnie gospodaruje surowcami;

• uczeń dba o jakość wyprodukowanych

wyrobów.





Kuchnia francuska - uważana jest

często za jedną z najlepszych na

świecie, wywarła przez wieki duży

wpływ na inne kuchnie, zwłaszcza

zachodniej Europy. Najczęściej

kojarzona jest (choć nie zawsze

słusznie) z żabimi udkami, ślimakami,

bagietką, serami i winem.

Rozkwit kuchni francuskiej nastąpił za

sprawą włoskich kucharzy i cukierników,

których na dwór francuski sprowadziła

Katarzyna Medycejska i jej córka Maria.





We Francji posiłki spożywa się trzy razy w ciągu

dnia. Francuskie śniadanie składa się z kawy,

herbaty, lub czekolady, rogalika croissanta,

bagietki z dżemem lub masłem. Obiad spożywa

się w godzinach południowych między 12.00 a

14.00 i składa się z kilku dań: przystawki (entee),

dania głównego (płat pricipial), talerza serów

(plateau de fromage), deseru i kawy. Zupy są

podawane tylko do wieczornego obiadu.

Najczęściej są to zupy czyste podawane z

kluskami francuskimi, makaronem, pulpecikami z

mięsa, drobiu, groszkiem ptysiowym. Sporządza

się także zupy zawiesiste z dodatkiem grochu,

fasoli z dodatkiem ziemniaków, zupy kremy.



Fasola z Tuluzy, czyli

kasulet po tuluzańsku

(CASSOULET DE

TOULOUZE). Kasulet

to potrawa tradycyjna,

podobnie jak bigos

dla Polaków.

Wśród regionalnych specjałów dużo jest

potraw jednogarnkowych - sporządzanych

wg tradycyjnych przepisów.



Francja słynie z olbrzymiej ilości serów. Jest ich

podobno tyle, ile dni w roku. Każdy region ma

swój własny gatunek. "Dobry posiłek kończy się

kawałkiem dobrego sera" - uważają Francuzi.

Do smakowitego posiłku obowiązkowo musi być

wino, które nadal jest najpopularniejszym

napojem, mimo że coraz częściej do obiadu

podaje się piwo, jako napój zawierający mniej

alkoholu.



Popularnymi w kuchni francuskiej surowcami są:

- ryby, owoce morza, mięsa, drób, sery, masło, oliwa,

wina, bakłażany, karczochy, pomidory, różne odmiany

sałaty, kabaczki, papryka.

Jako przypraw używa się: anyżu, anżeliki, bazylii, cebuli,

chrzanu, czosnku, cząb, estragonu, gorczycy, gałki

muszkatołowej, imbiru, jałowca, kardamonu, kaparów,

kolendry, kurkumy, liścia laurowego, mięty, melisy,

majeranku, pieprzu, rozmarynu, papryki, szałwii,

ogórecznika, trybuli, szalotki, tymianku, cynamonu,

goździków, wanilii.

Dla kuchni francuskiej charakterystyczne jest rozdrabnianie

warzyw do zup w paseczki tzw. „julienne”.



Charakterystyczne potrawy kuchni francuskiej to:

- Zupa cebulowa z grzankami,

- Szatobriand (podwójnie grube befsztyki),

- Sałatka nicejska,

- Ratatouille (potrawa z duszonych warzyw),

- Wołowina po burgundzku,

- Pasztet sztrasburski (z gęsich wątróbek),

- Żabie udka smażone na maśle.

Francuskie desery:

- Pianka czekoladowa,

- Suflety,

- Naleśniki

- Cerem bru lee,

- Tarta z rabarbarem,

- Mus czekoladowy,

- Charlotte rogale.

-



Kuchnia włoska sięga korzeniami

starożytnego Rzymu, co upoważnia

do określania jej mianem „kuchni-

matki”. Nazwa ta jest stosowana

również dlatego, iż wywodzi się z niej

wiele kuchni na świecie. Kuchnia

włoska – jedna z dwóch najbardziej

popularnych kuchni europejskich obok

kuchni francuskiej.



W kuchni włoskiej można wyróżnić trzy strefy:

•północną - wspólną z kuchnią krajów ościennych

z dużą ilością mięsa (zwłaszcza pieczonego ) i

potraw mącznych w tej części kraju do smażenia

używa się często masła;

• środkową – mieszankę kuchni północnej i

południowej;

• południową zwaną śródziemnomorską która

charakteryzuje się ona dużą ilością owoców,

warzyw, ryb i oliwy.



Podstawowymi surowcami w kuchni włoskiej są: 
- oliwa,

- ryż,

- drób,

- cielęcina,

- wieprzowina,

- wołowina,

- szynka parmeńska

- owoce morza,

- makarony (cannelloni, penne, lasagne),

- pomidory,

- sery (parmezan, gorgonzola, mozarella),

- oliwki,

- bakłażany,

- fenkuł,

- szpinak,

- kawa (espresso, granita, cappucino)



Przyprawy używane w kuchni włoskiej to:

• bazylia,

• cebula,

• czosnek,

• gałka muszkatołowa,

• kapary,

• liście laurowe,

• majeranek,

• mięta pieprzowa,

• oregano,

• papryka,

•rozmaryn,

• seler,

• szafran,

• szałwia.



Typowe potrawy włoskie  to głównie:

•Makarony „la pasta” –

• Tortellini

tradycyjne włoskie pierożki z nadzieniem mięsnym,

grzybowym bądź serowym, podawane z sosem

pomidorowym. Na koniec całość posypuje się tartym

serem. Podobnym rodzajem są cappelletti, które różnią

się sposobem wywinięcia końcówek ciasta.



• Ravioli

Makaron w kształcie trójkątnych lub 

kwadratowych pierożków wypełnionych 

różnymi rodzajami nadzienia np. serowym, 

szpinakowym, mięsnym. Czasami spotyka się 

również słodkie wersje. Włoska nazwa znaczy 

„owijać”, „zawijać”. Danie serwuje się w 

towarzystwie rozmaitych sosów 

pomidorowych lub śmietanowych. We 

Włoszech serwowane zazwyczaj jako 

pierwsze danie czyli "primi piatti".



• Sphagetti

Włoski makaron w postaci długich cienkich 

nitek, zazwyczaj serwowany z pysznymi 

sosami, najczęściej pomidorowym. 

Spaghetti występuje również w różnych 

kolorach: zielonym (szpinakowy), 

czerwonym (pomidorowy lub paprykowy), 

czarnym (barwiony atramentem z mątwy).



• Lasagne

Dość duże płaty makaronowe, ale 

również nazwa potrawy. 

Najsłynniejsze danie na bazie tego 

makaronu to lasagne po bolońsku -

płaty makaronu przekładane są 

mielonym mięsem duszonym w sosie 

pomidorowym i zapiekane z serem.



• Pizza
W wersji podstawowej jest to

płaski placek z wytrawnego

ciasta drożdżowego

(focaccia), posmarowany

sosem pomidorowym,

posypany tartym serem

mozzarella i ziołami,

pieczony w bardzo mocno

nagrzanym piecu. Pizzę

podaje się na gorąco, lecz

rozpowszechnione jest

jedzenie jej również na

zimno.



• Risotto

popularna włoska potrawa, 

przejęta przez wiele kuchni 

europejskich, przyrządzona z 

ryżu podsmażonego na 

tłuszczu razem z cebulą lub 

czosnkiem, gotowanego z 

dodatkiem wina, lub innego 

wytrawnego alkoholu , a po 

odparowaniu na rosole z 

dodatkiem szafranu, mięsa i 

warzyw.



Gnocchi – rodzaj włoskich klusek. 

Istnieje wiele regionalnych wersji tej 

potrawy, m.in. z ziemniaków, 

warzywnych purée, sera, mąki 

gryczanej. Podobne do polskich 

kopytek.

Bruschetta – grzanka, której 

podstawą jest pieczywo 

posmarowane oliwą i roztartym 

czosnkiem

Zupa minestrone na bazie warzyw 

głównie cukinii, fasolki szparagowej, 

marchwi, zielonego groszku, 

pomidorów.



Światową karierę 

zrobiły włoskie 

lody cassate 

Panna cotta

Deser – tiramaisu

Zabaglione





Kuchnia rosyjska jest bardzo bogata i
różnorodna ze względu na różnorodność
etniczną i kulturową.

W Rosji jest wiele miejsc o surowych
warunkach klimatycznych, które przyczyniły się
do dzisiejszej kuchni rosyjskiej.

Oparta jest głównie na rybach, drobiu,
dziczyźnie, grzybach i owocach leśnych i
miodzie.

W rejonach gdzie sprzyja klimat bardzo ważną
role odgrywa rolnictwo i różnego rodzaju
pieczywa, piwo i wódka.



Wiele potraw kuchni rosyjskiej

należy do kanonu sztuki kulinarnej

m.in. Boeuf Strogonow, kotlet a la

pożarski, bitki Skobielewa, pierożki

pielmieni, barszcz czerwony,

kulebiak, chrust.



Podstawowymi surowcami w kuchni rosyjskiej są:

- Baranina,

- Wołowina,

- Drób,

- Ryby,

- Kapusta,

- Mąki (gryczana, pszenna, żytnia), 

- Kasze, 

- Ogórki,

- Buraki czerwone

Typowe Potrawy kuchni rosyjskiej: 

- Zupy: ucha (rybna),  rosolnik (ogórkowa), okroszka, szczi   

(kapuśniak), solianka, chłodnik,

- Pascha,

- Pielmieni, bliny,

- Kulebiak

- Barszcz

- Beaf Strogonow 

- Kotlet pożarski (mielony drobiowy)

- Jaja z kawiorem



Rosolnik to zupa ogórkowa, zaprawiana mąką i

śmietaną z mięsem.

Rosolnik jest bardzo zróżnicowaną potrawą.



Okroszka jest zupą podawana na zimno z

bardzo różnymi dodatkami – mięsem, jajami,

buraczkami, ogórkami itd. Tradycyjnie

przygotowywana jest na bazie kwasu, który jest

ulubionym napojem Rosjan.



Tradycyjne danie kuchni rosyjskiej.
Bliny są to drożdżowe naleśniki
przygotowywane z ciasta z mąki gryczano-
pszennej lub gryczano- żytniej.
Bliny podawane są na wiele przeróżnych
sposobów, z rybą, serem i innymi dodatkami.

BLINY





Kuchnia uchodząca za zdrową. Unika się tu

produktów oczyszczonych. Nie używa się

naczyń z dodatkiem aluminium.

Kuchnia chińska uważana za najstarszą kuchnię

świata, staje się coraz popularniejsza gdyż budzi

ciekawość odrębnością smakową typowych dla

niej potraw.



Kuchnia chińska to zbiorcza nazwa wszystkich zwyczajów kulinarnych

ludów mieszkających w Chinach, a często również w innych krajach

wschodniej i południowo-wschodniej Azji.

W kuchni chińskiej wyróżniamy następujące typy:

szanghajska - słynie z dań rybnych oraz przyrządzonych z owoców

morza, do wielu potraw dodawany jest brązowy cukier

pekińska – podstawowym składnikiem jest tutaj makaron, co ciekawe,

ryż używany jest stosunkowo rzadko, ogromny wpływ na tradycję tej

kuchni mieli w przeszłości Mongołowie

kantońska – jest to zdecydowanie najpopularniejsza na Zachodzie

odmiana kuchni chińskiej, charakteryzująca się daniami

przygotowanymi z ryżu oraz drobno posiekanych innych składników

szybko usmażonych na wokach.

.



syczuańska – pochodzi z regionów Chin zachodnich,

swoistymi przysmakami są dania pikantne oraz wędzone.

hunańska – charakterystyczna dla regionów centralnych,

położonych wzdłuż rzeki Jangcy.

fukieńska – kuchnia popularna dzięki wielu rodzajom zup,

pierożków oraz z najlepszego jakościowo sosu sojowego.

sinciang – w tej odmianie ciekawe jest, że do

przygotowywania potraw rzadko stosowana jest wołowina

oraz ryż, a dania gotuje się w glinianych garnkach.



Mimo tak wielkiego zróżnicowania, kuchnia

chińska posiada kilka niezmiennych w każdej

odmianie zasad. Jest to przywiązanie do smaku,

koloru, aromatu oraz sposobu podawania posiłków.

Ciekawe jest, że w kuchni chińskiej nie stosuje się

mleka krowiego. Jego zamiennikiem jest tutaj mleko

sojowe oraz tofu (twarożek sojowy otrzymywany w

procesie koagulacji mleka sojowego).

Chińczycy tworząc swoje potrawy opierają się na

zasadzie pięciu smaków: słodkiego, gorzkiego,

słonego, cierpkiego oraz kwaśnego. Między nimi musi

istnieć harmonia, tak niezwykle ważna w kuchni

chińskiej.



Kuchnia chińska to nie tylko starannie

przygotowane dania, ale również

uwielbiana przez wszystkich Chińczyków

herbata. Jest ona integralną częścią ich

życia oraz kuchni. Wierzą, że chińskie

herbaty oczyszczą umysł oraz dodaje sił.

Parzenie herbaty stało się częścią ich

sztuki, stojącą na równi z kaligrafią czy

rzeźbiarstwem.



Typowymi produktami używanymi w kuchni chińskiej są: 

• wołowina, wieprzowina, drób,  

• krewetki, małże, kraby, ryby, 

• soja pod każdą postacią, 

• ser tofu, makaron, ryż, 

• anyż gwiaździsty,

• biała rzodkiew, chińska pietruszka (kolendra),

• czarna i żółta fasola,

• grzyby mun,

• imbir, curry, pieprz syczuański,

• kiełki bambusa,

• ocet ryżowy, olej sezamowy,

• papryka chili,

• pasta z czerwonej fasoli,

• sosy: ostrygowy, sojowy, chili, hoisin

• wino ryżowe,

• kasztany wodne (bulwy rośliny ponikła słodkiego, występującego na

podmokłych terenach Azji i Afryki).

• wonton (płaty cienkiego makaronu).



Potrawy kuchni chińskiej 
Wieprzowina z 

warzywami po chińsku
Kurczak Papy Wana

Wołowina po seczuańsku Żeberka smażone w woku



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Opracowała:

Małgorzata Ługowska


