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 CUKIERNIK st. III NAUCZANIE ZDALNE 

Technologia produkcji ciastkarskiej 

Violetta Kuklińska – Woźny 

 

Instrukcja 

Zapoznaj się z poniżej zamieszczonym materiałem i odpowiedz na zamieszczone na 

końcu materiału pytania. Odpowiedzi prześlij do dnia 30.10.2020r. na email: 

viola300@autograf.pl lub MESSENGER Violetta Kuklińska Woźny 

 

1.SŁODYCZE WSCHODNIE 

Jest to grupa wyrobów wytwarzanych w południowej Azji i krajach Bliskiego Wschodu i 

szczególnie tam popularnych. 

Słodycze te są bardzo słodkie. Zawierają mak, rodzynki, migdały, figi, orzechy i ziarno 

sezamowe. 

W Polsce na skalę przemysłową produkuje się wyroby grylażowe, chałwę, nugaty. 

WYROBY GRYLAŻOWE 
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Wytwarza się z mieszaniny jąder nasion oleistych  (sezamu, orzechów, migdałów, 

białego maku) i skarmelizowanej masy cukrowo – syropowej. Wyroby grylażowe są 

bardzo twarde i mają wysoką wartość energetyczną, ponad 490 kcal w 100 g produktu. 

Zawierają sporo składników mineralnych: wapnia, fosforu i magnezu i witamin z grupy 

B. Są dość trwałe- można je przechowywać od 3 do 6 miesięcy 

SEZAMKI 

 

Sezamki uchodzą za jedne z najzdrowszych słodyczy. Zawierają wiele cennych białek i 

aminokwasów oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ziarna sezamu zawierają 

dużo substancji opóźniających proce starzenia. 

Wyrabia się z cukru, syropu ziemniaczanego lub glukozowego, niewielkiej ilości wody, 

jąder ziarna sezamowego (białego i czarnego), niekiedy z dodatkiem około 1% tłuszczu 

kakaowego. 

Etapy produkcji sezamek obejmują następujące czynności: 

• rozpuszczenie cukru w wodzie 

• dodanie syropu (ziemniaczanego lub glukozowego) 

• gotowanie z jednoczesnym mieszaniem do temperatury okoł0 1120C 

• dodanie ziarna sezamowego 

• gotowanie do temperatury 135 0 C z jednoczesnym mieszaniem 

• wylanie masy na stół i chłodzenie podczas wygniatania i mieszania do temperatury 

60 0 C 

• walcowanie na cienkie płaty i nacinanie 

• chłodzenie do temperatury 40 0 C ( do momentu uzyskania kruchej konsystencji) 

• Łamanie i pakowanie 
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CHAŁWA 

 

 To wyrób o charakterystycznej włóknistej strukturze. Sporządza się ją z następujących 

składników: napowietrzonej masy karmelowej, w której skład wchodzą cukier i syrop 

glukozowy, miazgi sezamowej, innych surowców: orzechów, rodzynek, kakao, tłuszczu 

roślinnego, białek jaj i substancji aromatycznych. Dobór surowców zależy od producenta 

i stosowanej przez niego receptury. 

W Polsce produkuje się chałwę sezamową i orzechową o różnych smakach, chałwę 

fantazyjną (składającą się z warstw chałwy o różnych smakach i kolorach), chałwę 

bakaliową i chałwę mleczno – sezamową. 

Chałwa ma bardzo wysoką wartość energetyczną (500kcal w 100 g produktu). Zawiera 

nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym NNKT, fosfor, wapń, magnez. 

Etapy produkcji chałwy obejmują czynności: 

• przygotowanie miazgi sezamowej – oczyszczanie nasion, moczenie, łuszczenie. 

oddzielanie jąder  z nasion, płukanie, wirowanie, suszenie, prażenie, chłodzenie i 

odsiewanie, mielenie, emulgowanie (homogenizacja) 

• sporządzanie masy karmelowej chałwowej polega na ugotowaniu karmelu i 

ubijaniu go z dodatkiem substancji pianotwórczej 

• łączenie i mieszanie miazgi sezamowej z masą karmelową chałwową. W tym 

procesie ważne jest zachowanie proporcji miazgi sezamowej w stosunku do masy 

karmelowej. Proporcje te powinny wynosić 54:46 

• formowanie i pakowanie 

Gotowa chałwa powinna dawać się kroić nożem, bez kruszenia, bez wycieku tłuszczu. 

Powinna być sprężysta, pulchna, lekko błyszcząca. 

Barwa chałwy zależy od wykorzystanych składników. 
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NUGATY 

 

To wyroby wytwarzane z mieszaniny roztworu cukrowo – syropowego, piany białkowej, 

miodu i uprażonych posiekanych orzechów lub migdałów. Mogą dodatkowo zawierać: 

orzechy włoskie, laskowe, migdały, rodzynki, skórkę pomarańczową, suszone owoce, 

aromaty i inne naturalne dodatki. Masę nugatową rozsmarowuje się zwykle na waflu lub 

opłatku i przykrywa drugą warstwą. Stężony nugat jest twardy, ciągliwy, trudny do 

krojenia. 

Etapy produkcji nugatu: 

• rozpuszczenie cukru w gorącej wodzie 

• dodanie syropu ziemniaczanego lub innego i miodu 

• gotowanie do temperatury 137 0 C z ciągłym mieszaniem 

• stopniowe dodawanie piany białkowej przy dalszym mieszaniu 

• dodawanie innych składników 

• rozsmarowanie masy na waflach lub opłatkach 

• przykrycie masy listkami waflowymi lub opłatkami 

• studzenie 

• krojenie i pakowanie 

 

Po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym wyrobów wschodnich, odpowiedz na 

poniżej zamieszczone pytania. Odpowiedzi prześlij na email lub Messenger do 

30.10.2020r. 

1. Jakie wyroby zalicza się do  grupy wyrobów wschodnich? 

2. Z jakich surowców wytwarza się sezamki? 

3. Jakie rodzaje chałwy produkuje się w Polsce? 

4. Jakie cechy powinna mieć gotowa chałwa? 

5. Które z wyrobów wschodnich jest najzdrowsze? 

6. Co to są nugaty? 


