
Technologia spożywani potraw i napojów. Kl. IIIA 

Temat: Charakterystyka kuchni francuskiej, rosyjskiej, węgierskiej. 

Kuchnia francuska od dawna inspiruje kucharzy na całym świecie. Stąd znaczna część terminologii 

gastronomicznej stosowanej na całym świecie pochodzi z języka francuskiego, np. beszamel, 

majonez, farsz, marynowanie, panierowanie, szpikowanie. O bogactwie i różnorodności kuchni 

francuskiej decydują tradycje kuchni regionalnych, które mają swoje regionalne specjały. 

Kuchnia francuska słynie z zimnych i gorących sosów. Do podstawowych sosów gorących zalicza się: 

sosy brunatne np. bordoski, myśliwski, 

sosy białe zwane aksamitnymi, przyrządzane na bazie wywarów z ryb, drobiu, cielęciny zagęszczane 

zasmażką 10np. potrawkowy, pieczarkowy,  beszamelowy. 

sosy emulsyjne (maślane)jak  holenderski, pochodzący od niego sosy:  bearneński, muślinowy i 

choron. 

Do sosów zimnych zalicza się sos majonezowy, który jest bazą do sosów tatarskiego, ravigotte, 

remoulade, vinaigrette (winegret). 

Zupy można podzielić na czyste-rosoły (consmmes) i zawiesiste. Do narodowych zup zalicza się zupę 

cebulową i kapuśniak. 

Słynną potrawą jest befsztyk chateaubriand (czyt. szatobrja) o grubości 6cm. podawany z sosem 

bearneńskim i ziemniakami w kształcie kulek duszonymi  w maśle posypany posiekaną zieloną 

pietruszką. 

Innymi  słynnymi  potrawami są  pasztety z gęsich wątróbek, naleśniki (crepes) Suzette , wołowina 

po burgundzku,  żabie udka panierowane, ragout z ryb ( czyli gulasz z ryb), sałatka nicejska 

 

Kuchnia rosyjska cechą charakterystyczną jest ogromne zróżnicowanie wynikłe z rozległej przestrzeni 

klimatu oraz uwarunkowań historycznych. 

Najpopularniejszymi potrawami są: 

 boeuf strogonow (czyt. bef strogonow) 

 kotlety pożarskie 

 bitki Skobielewa 

 bliny. kulebiak z łososiem ,pielmienie czyli pierogi 

 zupy: barszcz , solianka, solianka, rosolnik 

 sałatka Olivier, sałatka winegret  

 

Kuchnia węgierska- potrawy kuchni  węgierskiej charakteryzują się specyficznym smakiem i 

aromatem uzyskiwanym przez zastosowanie odpowiednich surowców i przypraw, takich jak: papryka, 



czosnek, cebula , pieprz,  majeranek,  kminek, szafran. Punktem wyjściowym wielu potraw jest 

kompozycja następujących składników: smalcu wieprzowego,  cebuli, papryki,  pomidorów. 

Do znanych węgierskich specjałów należą: leczo, paprykarz, zupa gulaszowa, naleśniki a la Gundel, 

tort Dobosza, węgierskie salami, halaszle (zupa rybna), porkolty (czyli nasze gulasze ale z papryką), 

wina słynny tokaj. 


