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Żywność wygodną (convenience food) stanowią wysoko przetwo-
rzone produkty, które są gotowe do bezpośredniego spożycia 

lub łatwo i szybko można przygotować z nich bezpieczne posiłki przy 
zastosowaniu krótkiej obróbki kulinarnej [14]. 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia 
w prowadzeniu biznesu stawiają przed gastronomią konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań, które umożliwiają utrzymanie dzia-
łalności lokali gastronomicznych [2, 4, 8]. Jednym z takich sposobów 
jest sprzedaż gotowych dań bezpośrednio w restauracji. Przypomina 
to sprzedaż na wynos, jednak potrawy są odpowiednio utrwalone 
i zapakowane (pasteryzowane), przeznaczone do spożycia nie od 
razu, ale w dogodnym dla konsumentów czasie i miejscu. Wymagają 
też krótkotrwałej obróbki termicznej [8]. 

Wśród sprzedawanych w restauracjach potraw można znaleźć 
zupy, dania mięsne, potrawy mączne, dania warzywne oraz przeką-
ski. Są to potrawy hermetycznie zamknięte, zazwyczaj w słoikach lub 
szczelnie zafoliowane [8, 13]. 

Poniżej podano kilka przykładów gotowych dań, oferowanych do 
kupienia w restauracjach, a przeznaczonych do spożycia w domu: 
• zupy – flaki, zupa ogórkowa, zupa pomidorowa, krem z pomido-
rów, rosół, kapuśniak, żurek

• dania mączne – pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z kaczką, 
pierogi ruskie, pierogi z mięsem, kluski leniwe, kopytka, kluski ślą-
skie, placki ziemniaczane
• dania mięsne i rybne – gołąbki w sosie pomidorowym, gulasz wo-
łowy, boeuf Strogonow, roladki z kurczaka z mozzarellą, pieczona 
połówka kaczki, żeberka w sosie BBQ, makaron linguine z krewetkami
• dania warzywne – bigos staropolski, bigos warzywny, buraki za-
smażane, bukiet gotowanych warzyw, surówka colesław
• sosy – czosnkowy, ajvar, tzatziki, habanero
• przystawki – sałatka cezar z kurczakiem, smalczyk z jabłkiem 
i cebulą, śledź w oleju rzepakowym z cebulą. 

Na opakowaniach tych dań podany jest skład potrawy, warunki 
jej przechowywania oraz zawartość alergenów. Wśród propozycji 
gotowych dań restauracyjnych znajduje się również oferta cateringu 
dietetycznego [2].

Jednym z interesujących sposobów na rozwój gastronomii w cza-
sach pandemii koronawirusa, które proponują restauracje, są posiłki, 
które goszczą w menu danego lokalu, a przeznaczone są do samo-
dzielnego przygotowania (DIY, czyli do it yourself) [8, 13]. 

W restauracjach można nabyć wszystkie składniki niezbędne 
do sporządzania oferowanych dań, które nie zawsze można kupić 
w sklepie. Zazwyczaj do zestawu produktów restauracja dołącza 
instrukcję, jak przygotować danie. Produkty są odpowiednio zapa-
kowane, gwarantując jakość higieniczną i bezpieczeństwo zdrowotne 
kupowanej żywności. Wykorzystując zestawy DIY, można poczuć się 
choć częściowo w domu, jak w restauracji [2, 4].

Posiłki do samodzielnego przygotowania przyrządza się zazwyczaj 
szybko i bez większego trudu, ponieważ produkty są umyte, popor-
cjowane, odważone w odpowiednich ilościach i wymagają niewielkiej 
obróbki kulinarnej. Walorem przygotowania posiłków z gotowych 
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zestawów jest oszczędność czasu, bowiem nie ma potrzeby wymy-
ślania potrawy, robienia zakupów i spędzania dużo czasu w kuchni 
[2, 4, 14]. 

Poniżej podano kilka przykładów zestawów produktów do samo-
dzielnego przygotowania potraw: 
• cytrynowe pesto z papryki z prażonym makiem z tagliatelle i świe-
żą bazylią
• grillowany łosoś ze szpinakiem i ziemniakami
• kaczka z pieca z kopytkami, buraczkami i sosem wiśniowym 
• makaron z krewetkami (krewetki, tagliatelle, masło)
• pierś z kurczaka panierowana w orzechach
• polędwiczki w musztardzie Dijon
• produkty do samodzielnego przygotowania pizzy
• roladki wieprzowe z serem feta i suszonymi pomidorami
• spaghetti bolognese, carbonara (surowe makarony, gotowy sos 
w słoikach, przyprawy) 
• świeże makarony, tortellini, gnocchi, ravioli
• zestaw do ramen
• zestaw do zrobienia kanapki z pastrami
• zrazy z dzika z wędzonym boczkiem i sosem borowikowym.

Restauracje stają się też mini-delikatesami lub garmażeriami. 
W lokalach gastronomicznych można kupić wypiekane na miejscu 
pieczywo (bagietki, pitę), ręcznie wykonywane makarony, humus 
i inne pasty, masła smakowe, domowe sosy, a także ogórki kiszone, 
słoiczki z kimchi, zakwas do barszczu białego, pasztety oraz słodkie 
przetwory typu konfitury. W ofercie znajdują się też słoiki z pastery-
zowanymi daniami jednogarnkowymi, które można przechowywać 
w lodówce nawet 4 tygodnie [4, 13].

W restauracjach można też kupić alkoholowe koktajle przygoto-
wane przez pracujących w lokalu barmanów. Zestawy kilku różnych 
koktajli są gotowe do spożycia, wystarczy tylko przelać je do szklanki 
z lodem bądź schłodzonego kieliszka. Do koktajlu dołączony jest gar-
nish (suszone plastry cytrusów) oraz krótki sposób przygotowania [4]. 

W ofercie można znaleźć np. martinez (gin, wermut, likier ma-
raschino, bitters), Manhattan (whiskey, słodki wermut, bitters), Old 
Fashioned (Burbon, bitters, syrop muscovado), Vesper martini (gin, 
wódka, likier Lillet), Daiquiri (biały rum, sok z cytryny, likier triple sec), 
Strawberry Margarita (tequila, likier truskawkowy, Cordial) i wiele in-
nych.

Lockdown i wynikające z niego ograniczenia w stacjonarnej dzia-
łalności restauracji spowodowały, że lokale gastronomiczne zaczęły 
poszukiwać klientów w innych miejscach. Stąd też zainteresowanie 
restauratorów sprzedażą detaliczną. Z analiz rynku wynika, że gotowe 
dania restauracyjne można aktualnie kupić w niektórych sklepach 
i sieciach handlowych. Ilość produktów, które z restauracji trafiły 
na półki sklepów spożywczych jest całkiem spora [4, 13]. Wśród 
produktów restauracyjnych dostępnych obecnie w handlu można 
wymienić gotowe buliony, sushi, arabską shoarmę oraz dania kuchni 
indyjskiej i tajskiej: 
• coco dahl z pomidorami – indyjskie danie z soczewicy, pomido-
rów, mleka kokosowego i przypraw korzennych
• green curry – tajskie danie z ryżu jaśminowego, mleczka kokoso-
wego, kurczaka, zielonego groszku i trawy cytrynowej
• yellow curry – tajskie danie z ryżu jaśminowego, mleczka koko-
sowego, ciecierzycy, dyni, cukinii i sosu sojowego
• panang curry – tajskie danie z mleka kokosowego, ryżu, pa-
sty panang, masła orzechowego, kurczaka, szalotki oraz czerwo-
nej papryki.

 W okresie pandemii obserwuje się rozwój sprzedaży posiłków 
przez Internet. Znaczna część społeczeństwa ma dostęp do sieci 
internetowej lub urządzeń mobilnych. Ze sprzedaży posiłków online 
korzystają nie tylko osoby obeznane z nowymi technologiami, także 

w sektorze gastronomicznym [12]. Wszystkie przedstawione rodza-
je żywności przygotowywanej w restauracjach w okresie pandemii 
należą do żywności wygodnej [1, 14]. 

Rodzaje żywności wygodnej
W zależności od metody utrwalania żywność wygodną można 

podzielić na następujące grupy: produkty wychładzane (surowe 
i po obróbce cieplnej), produkty chłodzone, pakowane próżniowo, 
produkty chłodzone, pakowane w atmosferze modyfikowanej, pro-
dukty mrożone, konserwy pasteryzowane i sterylizowane, produkty 
suszone metodami tradycyjnymi, produkty typu instant i liofilizowane 
(koncentraty spożywcze), wyroby utrwalone w technologii cook-chill 
lub sous-vide oraz żywność aseptycznie pakowana [1, 14]. 

Do żywności wygodnej zalicza się m. in. zupy, zupy kremy, bu-
liony, żywność chłodzoną/mrożoną (mięso porcjowane, filety rybne, 
mieszanki warzywne, pizzę, potrawy mączne, potrawy z ziemniaków), 
żywność utrwaloną w technologii sous-vide (gotowe posiłki, warzywa, 
mięso lub drób z przyprawami lub sosami), sałatki rybne, mięsne, 
warzywne, owocowe i ziemniaczane, konserwy w puszkach (warzywa, 
owoce, zupy, sosy, mięso, ryby), różnego rodzaju koncentraty oraz 
dania kuchni narodowych. Żywność wygodną stanowią też wyroby 
piekarnicze (chleb krojony, bułki do hot dogów, bułki do hamburge-
rów, pieczywo mrożone), płatki śniadaniowe, makarony błyskawiczne, 
ryż błyskawiczny [1, 6, 10]. 

Żywność wygodna ma dużą trwałość. Jest zazwyczaj hermetycz-
nie zapakowana, dzięki czemu jest zabezpieczona nie tylko przed 
negatywnym wpływem wilgoci, tlenu, światła, ale również chorobo-
twórczych drobnoustrojów, również wirusów. W okresie pandemii 
koronawirusa ten rodzaj żywności cieszy się dużą popularnością 
wśród konsumentów [13, 14]. 

Sposoby produkcji żywności wygodnej
Do metod wykorzystywanych przy produkcji żywności wygodnej 

należą metody fizyczne, polegające na stosowaniu niskiej (chłodze-
nie, zamrażanie) lub wysokiej (pasteryzacja, sterylizacja) temperatury 
oraz polegające na zmniejszaniu aktywności wody (suszenie, stoso-
wanie substancji osmoaktywnych) [3, 14]. 

Chłodzenie żywności w temperaturze 0–10oC przedłuża trwałość pro-
duktów spożywczych. W niskiej temperaturze rozwój mikroorganizmów 
jest utrudniony [3, 5]. Zamrażanie polega na doprowadzeniu produktu 
do temperatury – 30oC, a następnie przechowywaniu go w komorach 
chłodniczych w temperaturze – 20oC [3]. Pasteryzacja polega na ogrzaniu 
żywności do temperatury 65–90oC. W jej trakcie niszczone są drobno-
ustroje, a nie zmieniają się walory organoleptyczne produktów. 

Proces sterylizacji żywności przeprowadza się w temperaturze 
115–125oC w warunkach zwiększonego ciśnienia. Uzyskuje się wtedy 
sterylność produktu, tzn. pozbawia się go drobnoustrojów, ich toksyn 
oraz enzymów. Żywność poddana sterylizacji zachowuje trwałość 
nawet do 2 lat [3].

Sterylizacja UHT (Ultra High Temperature) polega na zastosowa-
niu temperatury od 135oC do 160oC w czasie od 15 do 60 sekund. 
Metoda ta jest stosowana do utrwalania mleka, śmietany i soków 
aseptycznie pakowanych [3].

Do produkcji żywności wygodnej można stosować proces susze-
nia. Zawartość wody w wysuszonych produktach nie powinna prze-
kraczać 10%. Suszy się mleko, owoce, warzywa i grzyby. Proces ten 
może odbywać się w normalnym ciśnieniu lub w znacznie obniżonym 
(suszenie próżniowe). Rodzajem suszenia jest liofilizacja, polegająca 
na odparowaniu wody z zamrożonych produktów [3, 11].

Żywność wygodną stanowią też koncentraty spożywcze, wytwa-
rzane poprzez suszenie lub zagęszczenie produktów zawierających 
dużo wody. Zawartość wody w koncentratach nie przekracza 30%. 
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Koncentraty spożywcze mają postać past (koncentrat pomidorowy, 
pasatta, purée), proszku, sprasowanych kostek. Wygodnym rodza-
jem są koncentraty spożywcze błyskawiczne (instant), które po za-
laniu wrzącą wodą nadają się do spożycia [3, 14].

Do produktów spożywczych można dodawać substancje osmoak-
tywne (cukier lub sól). Dodatek cukru przedłuża trwałość owoców 
(syropy, konfitury), a dodatek soli trwałość surowych śledzi, czy sło-
niny [3, 14]. 

Metody chemiczne wykorzystywane przy produkcji żywności wy-
godnej polegają też na zakwaszaniu produktów za pomocą kwasów 
organicznych (kwas octowy w marynatach). Zaś w metodach bio-
logicznych wykorzystuje się kwas mlekowy powstający w procesie 
fermentacji mlekowej (kiszonki). Do kwaszenia przeznacza się ogórki, 
kapustę, czerwone buraki, paprykę, pomidory [1, 14]. 

Do produkcji żywności wygodnej można też stosować kilka róż-
nych metod jednocześnie. Wytwarzając potrawy gotowe typu sous-
-vide, stosuje się sterylizację lub pasteryzację potraw zamkniętych 
hermetycznie w opakowaniach próżniowych. Opakowania wykonane 
są z tworzyw termostabilnych. Natomiast żywność wygodną typu 
cook-chill poddaje się najpierw obróbce kulinarnej, a potem pakuje 
i schładza do temperatury poniżej 3oC [9, 11].

Żywność wygodna jest zazwyczaj specjalnie pakowana, dzięki 
czemu uzyskuje trwałość. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze 
polega na zamykaniu produktów w opakowaniach wypełnionych at-
mosferą o zmodyfikowanej zawartości dwutlenku węgla, tlenu, azotu 
i pary wodnej. Rodzajem pakownia w modyfikowanej atmosferze 
jest pakowanie próżniowe. Polega ono na usunięciu z opakowania 
powietrza, w efekcie zmniejszenia ciśnienia atmosferycznego we-

wnątrz. Pakowanie w kontrolowanej atmosferze charakteryzuje się 
zamykaniem żywności w nieprzepuszczalne dla gazów opakowania, 
wewnątrz których stężenie dwutlenku węgla, tlenu, azotu i pary wod-
nej jest regulowane [7]. 

Charakterystyka popularnych rodzajów żywności 
wygodnej 

Mrożonki charakteryzują się dużą wartością odżywczą, gdyż 
w trakcie mrożenia produkty spożywcze tracą niewielkie ilości skład-
ników odżywczych. Nie jest konieczne stosowanie chemicznych 
substancji konserwujących. Produkty mrożone mają dużą trwałość 
mikrobiologiczną [3, 10].

Cechy organoleptyczne produktów mrożonych są podobne jak 
świeżych, nawet po dość długim czasie przechowywania. Mrożon-
ki nie wymagają obróbki wstępnej, co skraca czas przygotowania 
potraw z ich udziałem. Zamrażanie żywności zwiększa dostępność 
produktów sezonowych i poszerza asortyment możliwych do wyko-
rzystania w kuchni produktów [3, 10]. 

Mrożenie należy do skutecznych metod przechowywania świeżych 
warzyw i gotowych potraw. Mrożonki warzywne zachowują trwałość 
przez wiele miesięcy. Również owoce utrwala się przez zamrażanie 
[3, 10]. 

Żywność wygodną stanowią też mrożone, porcjowane mięsa i drób 
oraz ryby całe i filety. Popularnym rodzajem żywności wygodnej są 
produkty mrożone z ziemniaków. Należą do nich frytki, wyroby mączno-
-ziemniaczane (kopytka, kluski śląskie, ziemniaczane, pyzy ziemniacza-
ne, knedle, placki ziemniaczane). Zamraża się również pieczywo [10]. 
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Kongres Szefów w październiku

T  egoroczna edycja Kongresu Szefów Kuchni, która odbędzie się  
12 października w halach EXPO XXI w Warszawie, w dużej czę-

ści poświęcona będzie preferowanej przez Polaków kuchni polskiej. 

Ważnym tematem będą również trendy. Omówione zostaną zarówno 
te nowe, na które zwróciliśmy uwagę wskutek pandemii, jak i te, które 
obserwujemy od lat. Pojawią się również wystąpienia na temat komu-
nikacji w zespole, kreatywności i technologii..

Kongresowi Szefów Kuchni 2021 z pewnością towarzyszyć będzie 
wiele emocji wynikających z możliwości spotkania w szefowskim gro-
nie. Nie zabraknie też owocnych rozmów z dostawcami oraz wielu 
inspiracji. 

Rozwój wydarzenia możliwy jest dzięki  Partnerom Kongresu, a przede 
wszystkim Partnerom Strategicznym, tj. Hendi, Grafen i Fine Dine.

Udział dla szefów Kuchni i ich zastępców jest bezpłatny, ale reje-
stracja jest obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy! 

Szczegółowy program: www.kongresszefowkuchni.pl/program/ 
 „Przegląd Gastronomiczny” jest patronem medialnym wydarzenia.
Więcej informacji: www.kongresszefowkuchni.pl, profil facebook 

Kongresu.  

Konserwami nazywane są produkty żywnościowe zamknięte 
hermetycznie w puszce, słoiku lub plastikowym pojemniku. Cechą 
charakterystyczną konserw jest długi okres przydatności do spoży-
cia. Produkty konserwowane uzyskują trwałość w trakcie sterylizacji 
oraz dzięki zastosowaniu szczelnego opakowania, zapobiegającego 
dostępowi powietrza i zanieczyszczeń [3, 14].

Koncentraty spożywcze to produkty żywnościowe otrzymywane meto-
dą przemysłowego odwodnienia lub zagęszczenia produktów, nadające 
się do dłuższego przechowywania oraz szybkiego przyrządzania. Wyróż-
niamy koncentraty obiadowe, koncentraty deserów, przypraw do potraw, 
napojów, koncentraty zbożowe oraz dodatki do ciast i potraw [1, 14].

Korzyści ze stosowania żywności wygodnej 
Stosowanie żywności wygodnej przynosi wiele korzyści, zarówno 

producentom, jak i konsumentom. Wykorzystywane przy jej produkcji 
procesy technologiczne nadają wyrobom pożądaną trwałość i umoż-
liwiają szybkie przygotowanie z nich bezpiecznych posiłków. W czasie 
pandemii SARS-CoV-2 żywność wygodna znajduje wszechstronne 
zastosowanie [4, 8, 13].

Pandemia spowodowała zwiększenie popytu na produkty o prze-
dłużonej trwałości. Wśród tych produktów znalazły się kasze, ryż, ma-
karony, mąka oraz stanowiące żywność wygodną konserwy drobiowe 
i rybne, żywność mrożona i gotowa w słoikach [4, 8, 13].

Również asortyment produktów i potraw oferowanych obecnie 
przez gastronomię stanowią w większości wyroby zaliczane do żyw-
ności wygodnej. Ze względu na sposób przygotowania, trwałość 
i odpowiednie opakowanie tego rodzaju żywności ułatwiona jest 
dystrybucja dań gotowych, które cieszą się w obecnych czasach 
dużą popularnością [2, 4, 8]. 
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