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 PIEKARZ st. III NAUCZANIE ZDALNE 

Technologia produkcji piekarskiej 

Violetta Kuklińska – Woźny 

 

 

1.OCENA JAKOŚCI półproduktów piekarskich 

Instrukcja  

Proszę zapoznać się z opracowanym materiałem dydaktycznym i pisemnie odpowiedzieć na pytania 

zamieszczone na końcu opracowania. Odpowiedzi  można przesyłać na email: viola300@autograf.pl 

lub na mój MESSENGER Violetta Kuklińska – Woźny, do dnia 03.11.2020r. 

JAKOŚĆ półproduktów piekarskich i można określić jako: 

• brak wad 

• sumę wszystkich cech użytkowych 

• bezpieczeństwo żywności (jakość zdrowotna żywności) 

• wartość odżywczą (dostarczenie organizmowi wszystkich składników 

odżywczych) 

• wartość sensoryczną (wrażenia wzrokowe, smakowitość , zapach, wygląd 

zewnętrzny, konsystencja) 

OCENA JAKOŚCI 

 Jakość pieczywa i półproduktów piekarskich oferowanych klientom do sprzedaży 

powinna być regularnie kontrolowana i oceniania. 

Do oceny jakości surowców, półproduktów, potraw, produktów spożywczych stosuje się 

następujące metody: 

mailto:viola300@autograf.pl
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OCENA ORGANOLEPTYCZNA 

Polega na określeniu wybranych parametrów jakości analizowanych produktów 

piekarskich za pomocą wrażeń zmysłowych odbieranych przez osobę oceniającą za 

pośrednictwem: wzroku, węchu, smaku, słuchu, dotyku. Zmysł wzroku pozwala dokonać 

pierwszej oceny potrawy, dopiero potem następuje ocena za pomocą smaku i zapachu. 

Cechy organoleptyczne produktów oceniane na podstawie wrażeń odbieranych za 

pomocą zmysłów: 

• wzroku – barwa, kształt, wielkość, połysk, porowatość, struktura, przeźroczystość, 

konsystencja 

• węchu – zapach, aromat, bukiet, ocena świeżości produktu 

• smaku, określany smakowitość i określony smak. Pomagają nam w tym  kubki 

smakowe znajdujące się na powierzchni języka. Kubki smakowe mają połączenia z 

mózgiem dzięki czemu potrafimy rozróżnić cztery rodzaje smaków: słodki, słony, 

kwaśny, gorzki 

• dotyku – twardość,  gładkość, kruchość, elastyczność, sprężystość, temperaturę 

• słuchu – chrupkość, np. ocena stopnia wypieczenia pieczywa 

Metoda organoleptyczna, to metoda: subiektywna, prosta, tania, szybka, wymagająca 

małych ilości surowca i sprzętu.  

OCENA ORGANOLEPTYCZNA  SUROWCÓW PIEKARSKICH; mąka, woda, drożdże, 

tłuszcze 

Jakość mąki ocenia się: 

 

➢  organoleptycznie – aby stwierdzić  jej przydatność do produkcji 

➢ laboratoryjnie – aby zbadać jej wartość wypiekową w celu wyboru właściwej 

metody oraz procesu technologicznego 
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W ramach oceny organoleptycznej mąki sprawdza się: 

• wygląd (obecność zanieczyszczeń, szkodników) 

• zapach 

• barwę 

• smak 

• wilgotność 

• granulację 

Mąka pszenna 

Aby ocenić wygląd mąki, należy pobraną próbkę rozsypać na białym papierze, jej 

warstwa powinna mieć ok. 5 mm grubości. Podczas oglądania próbki trzeba zwrócić 

uwagę na obecność zanieczyszczeń, np.  skruszonego kamienia czy sznurka, a także 

szkodników. Mąka powinna mieć swoisty, dosyć przyjemny zapach, który może się 

pogorszyć wskutek niewłaściwego jej przechowywania. Zmianę zapachu mąki powodują 

aromatyczne surowce znajdujące się w pobliżu, zanieczyszczenia mąki, np. 

drobnoustrojami. Obecność pleśni jest przyczyną zapachu stęchłego, kwaśnego, a 

bakterii – gnilno – kwaśnego. 

Barwa mąki zależy od gatunku ziarna, stopnia oddzielenia pokrywy nasiennej, 

rozdrobienia i świeżości. Mąka pszenna ma odcień kremowy, mąka o większej granulacji 

jest zawsze ciemniejsza od mąki drobno zmielonej. Również mąka wilgotna jest 

ciemniejsza od mąki suchej. 

Prawidłowy smak mąki określa się jako lekko słodkawy, bez posmaku gorzkiego lub 

kwaśnego. Mąka zanieczyszczona szkodnikami ma posmak miodowy lub gorzki 

Ocenę granulacji mąki przeprowadza się przez przesuwanie jej między opuszkami 

palców. Mąka drobnoziarnista jest gładka, nadmiernie rozdrobniona jest śliska, a 

gruboziarnista – szorstka 

Badanie wilgotności wykonuje się przez uciskanie mąki w dłoniach. Mąka sucha 

rozsypuje się po otwarciu dłoni, a wilgotna pozostaje zbita, często zachowuje kształt 

dłoni 

Mąka żytnia 

Ocenę organoleptyczną mąki żytniej należy przeprowadzić dwa razy: najpierw podczas 

przyjmowania jej do magazynu, a następnie bezpośrednio przed wydaniem do produkcji. 

W badaniu organoleptycznym oceniamy: 
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wilgotność - mąka sucha rozsypuje się po otwarciu dłoni, a wilgotna pozostaje zbita, 

często zachowuje kształt dłoni, 

barwę – przy zastosowaniu próby Pekara (porównujemy mąkę badaną z mąką 

wzorcową danego typu), 

zapach – za pomocą węchu stwierdzamy, czy jest charakterystyczny dla mąki, czy nie 

czuć zapachów obcych, np. stęchłego (mąka zepsuta)  lub ziołowego, 

smak – przez spróbowanie stwierdzamy, czy smak jest właściwy dla mąki, 

granulacja – w przypadku mąki jasnej wzrokowo stwierdzamy czy jest jednorodna 

(gładka), w przypadku mąki ciemnej dotykowo określamy, czy jest wyczuwalnie grubsza 

Woda 

Ocena jakości wody polega na ustaleniu kilku podstawowych wskaźników fizycznych: 

mętności, barwy, smaku i zapachu oraz temperatury.  

Drożdże 

 

Dobre drożdże charakteryzują się następującymi cechami: 

• barwa jasna kremowa 

• zapach przyjemny, charakterystyczny, bez zapachu octowego 

• smak charakterystyczny, bez posmaku kwaśnego lub gorzkiego 

• kruchość (dają się łatwo przełamać, delikatna mazistość jest dopuszczalna, jeżeli 

nie występuje przy tym nieprzyjemny zapach 

Ocena organoleptyczna drożdży prasowanych polega na sprawdzeniu każdej z wyżej 

wymienionych cech.  
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Tłuszcze 

  

Do produkcji nie wolno stosować tłuszczu, w którym stwierdzono organoleptycznie lub 

potwierdzono laboratoryjnie jakiekolwiek zmiany (tłuszcz zjełczały). 

Ocena organoleptyczna jakości oleju polega na sprawdzeniu jego zapachu i smaku, który 

powinien być delikatny, charakterystyczny, bez wyczuwalnego obcego posmaku (np. 

kwaśnego, gorzkiego, słodkiego), a także przeźroczystości (nie może być mętny). 

 

PYTANIA KONTROLNE 

1.  Na czym polega ocena jakości metodą organoleptyczną? 

2. Jakie zmysły używamy w metodzie organoleptycznej? 

3. Jakiej metody używamy aby zbadać wartość wypiekową mąki, a jakiej w celu 

stwierdzenia jej przydatności do produkcji? 

4. Jakie cechy mąki sprawdza się metodą organoleptyczną? 

5. W jaki sposób badamy wilgotność mąki? 

6. Jakimi cechami wyróżniają się dobre drożdże? 

 


