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 CUKIERNIK st. III NAUCZANIE ZDALNE 

2.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 04.11.10.2020r. na email: 

viola300@autograf.pl lub MESSENGER Violetta Kuklińska Woźny 

 

2. CIASTA OBGOTOWYWANE 

Ciasta obgotowywane sporządza się z mąki, jaj, niewielkiej ilości tłuszczu, cukru oraz 

ewentualnie z dodatkiem innych składników, min, drożdży. Wyroby z tych ciast po 

uformowaniu, a przed wypiekiem, krótko obgotowuje się w wodzie. Zabieg ten znacznie 

zwiększa objętość gotowych wyrobów. 

Z ciast obgotowywanych wyrabia się: 

• Obwarzanki (obwarzanek z makiem – krakowski, obwarzanek – sznurek, 

obwarzanek z makiem, małe obwarzanki) 

• świderki 

• precle ( precle z sezamem, precle z makiem, precel z pomadą, precel z solą, precel 

z cukrem, precle bez posypki) 

• paluszki 

W zależności od ilości użytego cukru mogą mieć one smak słodki lub wytrawny. 

Receptury na te ciasta mogą być różne. Można je wytwarzać z dodatkiem drożdży 

(metoda dwufazowa), chemicznych środków spulchniających lub napowietrzonej masy 

jajowo – cukrowej (przez połączenie od razu wszystkich składników). 
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Do wykańczania można wykorzystać różne posypki: sól morską gruboziarnistą, cukier z 

cynamonem, parmezan z solą czosnkową, mak, cukier gruby jasny lub ciemny, sezam,itp. 

Etapy sporządzania ciasta z dodatkiem drożdży: 

➢  przygotowanie surowca 

➢ sporządzanie ciasta metodą dwufazową 

➢ Fermentacja ( od 30 do 60 minut) 

➢ Dzielenie ciasta na kęsy 

➢ Formowanie wyrobów 

➢ Fermentacja końcowa 

➢ Obgotowywanie w wodzie o temperaturze około 95 0 C przez 1 do 3 minut, w 

zależności od wielkości wyrobów 

➢ Ułożenie na blatach i przeznaczenie do wypieku 

Mąka użyta do produkcji powinna zawierać około  30 – 45m% glutenu. 

Ciasto po fermentacji powinno mieć sztywną konsystencję i stosunkowo niewielką 

wilgotność około 36 %. Dzieli się je na kęsy i formuje ręcznie lub mechanicznie. 

Uformowane wyroby przeznacza się do rozrostu końcowego, a następnie obgotowuje. 

Do wody przeznaczonej do obgotowywania można dodać cukier lub syrop skrobiowy. 

Dzięki temu wyroby będą miały bardziej złocistą barwę. 

 

OBWARZANKI KRAKOWSKIE 

       

Obwarzanek – wytrawne pieczywo o średnicy kilkunastu centymetrów, posypane 

makiem, solą, sezamem lub innymi posypkami. Obwarzanek krakowski to jeden z 

symboli Krakowa. 

Wytwarza się z ciasta drożdżowego, sporządzonego metodą dwufazową (Metoda dwufazowa 

polega na podziale procesu sporządzania ciasta na dwa etapy: sporządzenie i wyrastanie rozczynu oraz wyrabianie 

ciasta. Metoda trójfazowa wprowadza do procesu sporządzania ciasta drożdżowego etap zaparzania mąki gorącym 

płynem. Tak zaparzona masa staje się podstawą do sporządzenia rozczynu.) 
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Formuje się je, splatając dwa wałeczki z ciasta, następnie łącząc końce warkocza i 

nadając im kształt koła. 

ŚWIDERKI 

 

Formuje się splatając po dwa wałeczki ciasta, a następnie – tak jak paluszki tnąc na proste 

odcinki 

INNE OBWARZANKI 

Wytwarza się z ciasta zbijanego lub z dodatkiem chemicznych środków spulchniających 

i formuje z jednego wałeczka ciasta w kształcie pierścienia. Są one mniejsze od 

obwarzanków krakowskich 

PRECLE  

 

Precel – wyrób piekarniczy, o kształcie podobnym do cyfry 8, posypany makiem, 

sezamem bądź solą. Często mylony z bajglem lub z obwarzankiem. 

Produkuje się z ciasta z dodatkiem chemicznych środków spulchniających, zbitego lub 

spulchnionego pianą białkową. Formuje się je, zwijając wałeczek ciasta w  „ósemkę”. 

Mogą mieć różną wielkość. Najczęściej produkuje się precle sztukowe lub drobne 

precelki sprzedawane na wagę. 

Ciasto przeznaczone na precle dzieli się na kęsy o masie około 0,5 kg i formułuje 

podłużne batony (lingi) przez toczenie na stole posypanym mąką. Batony dzieli się na 20 
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kawałków o długości 12- 14 cm i masie około 25 g. Odcięte kawałki batonów zawija się 

w kształt podobny do ósemki, zlepia końce i układa na desce lekko posypanej mąką. 

Następnie precle obgotowuje się we wrzącej wodzie, przewracając je w celu równego 

obgotowania. Gotowanie trwa około 2- 3 minuty, aż precle wypłyną na powierzchnię 

wrzącej wody. 

Po wyjęciu i ocieknięciu nadmiaru wody precle obtacza się np. w maku, układa na 

blachach i wstawia do nagrzanego piekarnika. W celu nadania preclom rumianej barwy 

z obu stron należy je w czasie wypieku przewracać o 180 0 C. Wypiek precli odbywa się 

w temperaturze około 2100 C w czasie 7 – 15 minut (w zależności od grubości precla) 

PALUSZKI  

Formuje się z grubszych, pojedynczych wałeczków ciasta, ciętych na proste odcinki. 

BAJGLE 

 

Jest to rodzaj drożdżowej bułki w kształcie pierścienia, o zwartym miąższu i miękkiej 
skórce. Swoją konsystencję zawdzięcza krótkiemu czasowi wyrastania ciasta oraz 
temu, że przed pieczeniem wkłada się go na kilka sekund do wrzącej wody. Bajgle 
posypane są czasem makiem, sezamem lub płatkami suszonej cebuli. Wytwarza się 
także słodkie odmiany, często z dodatkiem rodzynek i cynamonu. 

Bajgiel to żydowskie pieczywo. Często mylone z obwarzankiem 

Produkcja wyrobów z ciast obgotowywanych składa się z następujących 

czynności: 

1. Przygotowanie surowców 

2. Przesianie mąki 

3. Zdezynfekowanie jaj 

4. Wytwarzanie ciasta 

5. Formowanie precli lub obwarzanków 

6. Obgotowywanie 
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7. Odsączanie 

8. Układanie na blachach 

9. Posypywanie 

10. Pieczenie 

Po uformowaniu precle i obwarzanki obgotowuje się w wodzie z dodatkiem syropu 
glukozowego lub cukru (1-1,5%) przez 1- 3 minuty, w zależności od wielkości wyrobu i 
rodzaju ciasta, z jakiego są wykonane. W tym czasie wyroby znacznie zwiększają swoją 
objętość. 

Po odsączeniu i ułożeniu na natłuszczonych blachach lub trzonie pieca przelotowego 

niektóre wyroby smaruje się masą jajową, inne natomiast bez smarowania posypuje się 

makiem, sezamem, kminkiem, grubą solą, grubym cukrem kryształem lub cukrem 

perełkowym. 

PYTANIA KONTROLNE 

1. Co powoduje zabieg obgotowania ciasta w wodzie? 

2. Jakiej używamy mąki do wypieku ciast obgotowywanych? 

3. Dzięki czemu wyroby obgotowywane mogą mieć złocisty kolor? 

4. Jakie wyroby wywarza się z ciasta obgotowywanego? 

5. Obejrzyj film Technologia ciastkarska- ciasta waflowe, zbijane, obgotowane, łączone 

https://www.youtube.com/watch?v=r7FAdzJbAVc 

Na podstawie filmu opisz rolę surowców wykorzystywanych w produkcji ciasta. 

6.  Podaj normatywy surowcowe na precle z ciasta obgotowywanego i na obwarzanki 

https://www.youtube.com/watch?v=r7FAdzJbAVc

