
Klasa Ic        kucharz                      15.04.2020r.

Dzień dobry. 
Technologia sporządzania potraw i napojów (proszę nie pomylić zeszytów!!!)

Proszę przepisać do zeszytu notatkę: 

Lekcja 
Temat: Sosy zimne.

Sosy zimne serwowane są do zimnych zakąsek. 
I. Podział sosów zimnych

Sosy zimne sporządzane są na bazie:
1. Oleju, oliwy, majonezu – tatarski, remoulade (czyt. remulad), ravigotte (czyt. rawigot), 
winegret.
2. Śmietany – dipy.
3. Owoców – cumberland.
4. Warzyw – chrzanowy, gribiche (czyt. gribisz) 
5. Ziół – miętowy.

II. Charakterystyka sosów zimnych.
1. Sosy na bazie oleju, oliwy, majonezu:
a) sos tatarski sporządza się z majonezu, ogórków konserwowych korniszonów, jaj 
gotowanych na twardo, kaparów lub  cebuli, grzybków marynowanych o szczypiorku.
Serwowane z ….......................................

b) sos remoulade sporządza się z majonezu, musztardy, kaparów lub korniszonów, anchois 
(malutka sardela ) i zół.
Serwowane z.............................................

c) sos ravigotte – sporządza się z majonezu, szpinaku, śmietany, musztardy, soku z cytryny, 
cukru i soli.
Serwowane z …......................................

d) sos winegret sporządzany jest z oliwy z oliwek, octu winnego i przypraw. 
Serwowany z ….......................................

2. Sosy na bazie śmietany to dipy, sporządzane z śmietany, twarogu, jogurtu, majonezu i 
przypraw. 
Stosowane do …...............

3. Sos owocowy cumberland sporządzany jest galaretki porzeczkowej, soku z pomarańczy i 
cytryny, musztardy angielskiej, soku z imbiru i pieprzu cayenne.
Stosowane do …...............

4. Sosy sporządzane na bazie warzyw:
a) sos chrzanowy sporządza się z tartego chrzanu, bitej śmietany, soku z cytryny i cukru.
Serwowany z ….........................

b) sos gribiche sporządza się z korniszonów, szczypiorku, cebuli, natki pietruszki, estragonu,
kapar, jaja ugotowanego na twardo, oliwy, octu, musztardy i soli.
Serwowany z ….................................
  



5. Sosy sporządzane na bazie ziół sporządzane są poprzez siekanie ziół i łączenie ich z 
innymi składnikami. 
Sos miętowy – ocet i woda w proporcji 2:1, liście mięty, pieprz i sól.
Serwowany z  …............................

Zadanie
1. Do każdego sosu proszę dopisać w miejscu wykropkowanym, jakie jest zastosowanie 

poszczególnych sosów, tj. z czym są serwowane (podawane). 
2. Zdefiniuj pojęcia:

a) dresing
b) chutney (czyt. czatnej)

Wykonane zadanie odsyłamy wiadomością e-mail.


