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2.METODY SPORZĄDZANIA CIASTA PSZENNEGO, ŻYTNIEGO, 
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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 10.11.2020r.  Odpowiedzi zaczerpnięte z 

Internetu nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu prac. 

 

PROWADZENIE CIASTA PSZENNEGO 

 

 

mailto:viola300@autograf.pl


2 
 

Prowadzenie ciasta pszennego metodą bezpośrednią – jednofazową.  

Jednofazowe prowadzenie ciasta pszennego polega na wytworzeniu go ze wszystkich surowców 

przewidzianych w przepisie technologicznym. Najpierw do kotła dozuje się wodę i drożdże w celu 

wytworzenia mleczka drożdżowego. Następnie dozuje się przesianą mąkę, a następnie wodne roztwory 

soli i cukru. Po dodaniu wszystkich składników uruchamia się mieszarkę i wszystkie składniki poddaje 

się wymieszaniu. O ile przepis technologiczny przewiduje dodatek tłuszczu, należy dokonać wstępnego 

zamieszenia, po czym dodać tłuszcz i połączyć go z ciastem. Po połączeniu się wszystkich składników 

należy wyłączyć mieszarkę, powierzchnię ciasta posypać cienką warstwą mąki i odstawić do 

fermentacji na 2 do 3 godzin. Fermentujące w kotle ciasto powiększa ok. dwukrotnie swoją objętość. 

Podczas fermentacji ciasta wytwarza się w nim dwutlenek węgla, który spulchnia ciasto. Po pewnym 

czasie duża ilość, CO2 działa hamująco na rozwój drożdży; wówczas stosuje się tzw. przebijanie ciasta. 

Odbywa się ono za pomocą mieszarki. Na miejsce wydalonego dwutlenku węgla wchodzi tlen z 

atmosfery w wyniku, czego następuje ożywienie rozwoju drożdży i kontynuacja fermentacji. 

Przebijania ciasta dokonuje się dwu lub trzy krotnie i trwa ono od kilkudziesięciu sekund do 2 –3 minut. 

Podczas przebijania stosuje się osuszanie ciasta, które polega na przesypywaniu ciasta niewielką ilością 

mąki w czasie przebijania. Po około 20 – 30 minutach od ostatniego przebijania, ciasto przekazuje się 

do dzielenia i kształtowania.  

Prowadzenie ciasta pszennego metodą pośrednią – dwufazową. 

 Ciasta prowadzone metodą dwufazową zwą się inaczej ciastami rozczynowymi. Rozczyn – jest to 

stosunkowo rzadka zawiesina mąki i drożdży w wodzie. Wielkość rozczynu oraz jego konsystencję 

reguluje się w zależności od właściwości wypiekowych mąki. Przefermentowany rozczyn uzupełnia się 

pozostałymi surowcami i w końcu wytwarza się ciasto właściwe. 6 23 Z mąki o słabszych 

właściwościach wypiekowych wytwarza się mniejszy i rzadszy rozczyn niż z mąki o lepszych cechach. 

Do wytworzenia rozczynu używa się 30% - 50% mąki, 50% - 70% wody, oraz całą ilość drożdży 

przewidzianą przez recepturę 100%. Do kotła wlewa się wodę o określonej temperaturze, dodaje 

rozkruszone drożdże i wytwarza mleczko drożdżowe. Następnie dodaje się przesianą mąkę i całość 

dokładnie miesza. Otrzymany rozczyn posypuje się warstwą mąki grubości około 1cm i odstawia do 

fermentacji, na około 1 do 1,5 godziny. Dojrzały rozczyn można poznać po jego powierzchni, ma on 

powierzchnię płaską lub lekko wklęśniętą. Tylko dojrzały rozczyn można przerobić na ciasto. Do 

dojrzałego rozczynu kolejno dodaje się pozostałą ilość wody, przesianą resztę mąki oraz wodne 

roztwory soli i cukru rozpuszczone w pozostałej ilości wody a następnie uruchamiamy maszynę 

mieszającą. Po wstępnym zamieszeniu, o ile receptura przewiduje – dodajemy tłuszcz i jeszcze raz 

dokładnie mieszamy. Otrzymane ciasto posypuje się mąką i odstawia do fermentacji na ok.1 do 1,5 

godziny. W czasie fermentacji stosuje się jedno lub dwukrotne przebijanie połączone z osuszaniem 

ciasta. Po 20 –30 minutach od ostatniego przebicia ciasto przekazuje się do dzielenia i kształtowania.  

PRZYGOTOWANIE CIASTA NA NIEKTÓRE GATUNKI PIECZYWA PSZENNEGO 

Niektóre gatunki pieczywa wymagają odmiennego procesu technologicznego, które wynika z cech 

charakterystycznych pieczywa i receptury. Dla każdego asortymentu opracowana jest receptura i 

dokumentacja technologiczna łącznie z określeniem parametrów technologicznych a mianowicie: na 

chleb lecytynowy, bagietki francuskie, graham i pieczywo półcukiernicze.  
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Chleb lecytynowy  

 

Chleb lecytynowy należy do pieczywa pszennego wyborowego, charakteryzuje się delikatnym, 

drobnym i elastycznym miękiszem oraz zwiększoną objętością dzięki dodatkowi lecytyny. Dodatek ten 

powoduje zachowanie procesu czerstwienia, dzięki czemu chleb lecytynowy zachowuje dłużej świeżość 

w porównaniu z innym pieczywem. Całość ubija się do uzyskania jednolitej masy. Ciasto na chleb 

lecytynowy wytwarza się metodą dwufazową. Podmłodę sporządza się z 50kg. mąki i 40dm3 wody z 

dodatkiem drożdży, temperatura podmłody powinna wynosić 28oC, a czas fermentacji około 3,5 

godziny. Pozostałą ilość mąki dozuje się podczas wytwarzania ciasta, łącznie z równomiernie 24 

rozprowadzonym mlekiem odtłuszczonym w proszku, dodaje się pozostałe surowce i wodę. 

Temperatura ciasta powinna wynosić 30 stopni C, a czas fermentacji około 40 minut.  

Bagietki francuskie  

 

Bagietki francuskie to rodzaj pieczywa pszennego wyróżniają się długością (ponad 70cm) grubą skórką 

i miękiszem o dużej nierównomiernej porowatości. Ciasto na bagietki przygotowuje się metodą 

jednofazową, wprowadzając wszystkie surowce do ciasta. Z 98kg. mąki pszennej typ 500 sporządza się 

ciasto dodając 56dm3 wody i rozpoczynamy proces mieszania. Wodę należy dodać o takiej 

temperaturze, aby temperatura wytworzonego ciasta wynosiła 25-27oC, po 15 minutach mieszania 

należy dodać mleczko drożdżowe (2 kg drożdży z 4 dm3 wody) i kontynuować mieszanie. Ciasto 

miesimy 40 min. a na 5 min. przed zakończeniem procesu mieszania dodać 2kg. soli. Ciasto odstawia 

się do fermentacji na około 2,5 godziny, przebijając je w tym czasie 2-3krotnie. Do obrabiania ciasta na 

bagietki zużywa się 2kg mąki. Aby zabezpieczyć ciasto przed obsychaniem fermentacja powinna 

odbywać się w komorze z nawilżaczem lub pod przykryciem lnianymi ręcznikami.  

Chleb graham  
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Chleb graham jest pszennym pieczywem ( mąka typ1850) wytwarzany metodą dwu lub trójfazową, 

najlepsze pieczywo uzyskuje się metodą trójfazową. 

Pieczywo półcukiernicze  

 

Pieczywo półcukiernicze to takie, które zawiera ponad 15% cukru i tłuszczu, ale nie więcej niż 30% 

może zawierać również jaja i mleko. Wyroby te mogą być nadziewane lub nie nadziewane, smarowane 

masą jajową, pomadą, posypywane makiem, kruszonką. Produkcja tych wyrobów wymaga umiejętności 

i ich kształtowania i zdobienia w większości wykonuje się je ręcznie. Ciasto na pieczywo półcukiernicze 

wytwarza się metodą jedno dwu lub trój fazową. Przy metodzie jednofazowej należy najpierw upłynnić 

drożdże w mleku z niewielkim dodatkiem cukru, do dzieży stosuje się wszystkie surowce poza 

tłuszczem, który dodaje się po wstępnym wymieszaniu z mąką. Ciasto przygotowuje się o temperaturze 

28-32oC fermentuje 2-4 godz. Efekty uzyskuje się przy zastosowaniu metody dwufazowej, która 

najczęściej stosowana jest w praktyce. Podmłodę przygotowuje się prawie z całej ilości płynów, 

pozostawiając niewielką ilość do ciasta. Wydajność podmłody zależy od jakości mąki, jeżeli mąka 

zawiera mocny gluten należy przygotować metodę cieplejszą, a gdy gluten jest słaby przygotowuje się 

podmłodę o niższej temperaturze. Przy wytwarzaniu ciasta z małą ilością 25 tłuszczu i w okresie letnim 

stosuje się drożdże w określonej ilości. Podmłodę o temperaturze 26-28 stopniC pozostawia się do 

fermentacji na około na około 3-3,5 godziny z zastosowaniem przebicia po 2 godzinach fermentacji, 

tłuszcz dodaje się na końcu czas fermentacji ciasta wynosi od 0,5-1 godz., można zastosować przebijanie 

ciasta. Przy przygotowaniu ciasta metoda trójfazową do podmłody I dodaje się 30-35% maki i do 

podmłody II także 30-35% ogólnej ilości przeznaczonej do ciasta, jest wskazane aby podmłoda II była 

gęstsza niż podmłoda I, czas fermentacji podmłody I wynosi 1,5-2 godz., podmłody II 1-1,5 godz., ciasta 

20 – 30 minut. 

PROWADZENIE CIASTA ŻYTNIEGO 
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Zasady prowadzenia ciasta żytniego.  

Proces technologiczny ciasta żytniego różni się od produkcji ciasta pszennego. Różni się głównie 

przygotowaniem ciasta i prowadzeniem fermentacji. Ciasto żytnie fermentuje się za pomocą 

ukwaszania, które odbywa się głównie za pośrednictwem bakterii mlekowych. W czasie fermentacji 

drożdże kwasowe wytwarzają dużą ilość dwutlenku węgla i ciasto żytnie ulega rozrostowi. Przy 

produkcji ciasta żytniego są prowadzone dwie fermentacje alkoholowa i mlekowa.  

Jeżeli z mąki żytniej wytworzy się ciasto na drożdżach wówczas miękisz pieczywa z danego ciasta jest 

lepki, wilgotny, nieelastyczny, zbity. Aromat takiego pieczywa jest słaby a smak mdły. Chleb z ciasta 

żytniego na drożdżach robi wrażenie niedopieczonego. Wady te można łatwo usunąć poprzez 

ukwaszenie ciasta. Chleb żytni z ciasta ukwaszonego jest smaczny ma równomiernie spulchniony 

miękisz i okrągły wygląd. 7 27 Natomiast chleb pszenny z ciasta ukwaszonego odznacza się 

nieprzyjemnym kwaśnym smakiem, małą objętością i porowatością. Dlatego ciasta żytniego nie 

prowadzi się na drożdżach a pszennego nie ukwasza się.  

W przemyśle piekarskim ukwaszanie ciasta żytniego odbywa się stopniowo a sam proces składa się z 

kilku faz. Półprodukty otrzymane w różnych fazach ukwaszania zwą się ogólnie zakwasami.  

Kwas piekarski jest również produktem wyjściowym do otrzymywania zaczątku. 

 Zaczątek – jest to niewielka ilość dojrzałego kwasu pobranego bezpośrednio przed przerobieniem na 

ciasto.  

W metodzie prowadzenia pięciofazowego przerabiania zaczątku na przedkwas polega na dodaniu do 

niego odpowiedniej ilości mąki żytniej, dokładnym wymieszaniu całej masy i pozostawieniu jej na 

określony czas do przefermentowania. 

 W każdej fazie prowadzenia ciasta żytniego trzeba przestrzegać ilości dodawanych surowców, ich 

temperatury i czasu fermentacji. W każdej następnej fazie przerobu np. w przerobie przedkwasu na 

półkwas i półkwasu na kwas należy postępować podobnie. 

Dopiero przerabiając kwas na ciasto dozuje się sól, lecz po uprzednim pobraniu z niego odpowiedniej 

ilości na nowy zaczątek.  

Czas pięciofazowego prowadzenia ciasta żytniego wynosi 22 – 24 godziny, dlatego w bieżącej produkcji 

stosuje się skrócone metody prowadzenia ciasta 3 lub 2 fazowe. Jeżeli liczbę faz fermentacyjnych będzie 

się zmniejszać do minimum pozostanie tylko kwas, z którego pobiera się zaczątek do przerobienia na 

kwasu. 

FAZOWOŚĆ PROWADZENIA CIAST ŻYTNICH 

 Fermentację ciasta prowadzi się fazami, w których w zależności od temperatury, konsystencji ciasta i 

stopnia ukwaszenia przewagę ma fermentacja alkoholowa lub mlekowa.. 

 W metodzie trójfazowej odróżnia się: 

• Półkwas  

• Kwas  

• Ciasto  
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W metodzie dwufazowej odróżnia się: 

• Kwas 

• ciasto 

W metodzie czterofazowej poszczególne fazy fermentacji nazywają się: 

• przedkwas 

•  Półkwas  

• Kwas  

• Ciasto  

W metodzie pięciofazowej poszczególne fazy fermentacji: 

• Zaczątek 

• Przedwas 

• Półkwas 

• Kwas 

• Ciasto 

Zaczątek jest podstawą sporządzania nowego ciasta. Wyprowadza się go z mąki i wody w stosunku 1:1. 

Składniki te poddaje się samoczynnej fermentacji pod wpływem drożdży i bakterii, pochodzących z 

surowców. Można także stosować dodatek preparatów kultur drożdży i bakterii kwasu mlekowego. 

Zaczątek można wyprowadzać także z ciasta w końcowym okresie fermentacji.  

Przedkwas otrzymuje się z zaczątku przez dodanie do niego odpowiedniej ilości wody, mąki i 

wymieszanie. Ciasto powinno mieć luźna konsystencję. Przedkwas fermentuje w temp. 24-26°C przez 

5-9 godzin. W tym okresie następuje rozmnażanie mikroflory, szczególnie drożdży. Drożdże 

rozmnażają się lepiej w cieście luźnym, natomiast bakterie kwasu mlekowego w cieście gęstym i w 

temp. ok. 30°C. 

 Półkwas otrzymuje się z przedkwasu przez dodanie do niego mąki i podwyższenie temp do 26—28°C. 

Czas fermentacji wynosi ok. 6 godzin, rozmnażają się głównie bakterie kwasu mlekowego.  

Kwas otrzymuje się przez dodanie do półkwasu mąki i wody. Uzyskuje się ciasto o luźnej konsystencji 

w ilości 40—50% ciasta właściwego. Fermentacja jest prowadzona w temp. 28 — 30°C przez 3 godziny. 

Zachodzi wtedy intensywny rozwój drożdży i bakterii kwasu mlekowego.  

Ciasto właściwe otrzymuje się przez dodanie do kwasu pozostałej mąki, wody i wszystkich dodatków. 

Sól dodaje się w postaci roztworu wodnego. Ciasto miesi się w miesiarce i pozostawia w temp. 29—31 

°C na ok. 20—30 minut w celu przefermentowania. W czasie fermentacji zachodzi jednocześnie rozkład 

cukrów do etanolu i dwutlenku węgla oraz do kwasu mlekowego.  

Schemat: produkcji pieczywa żytniego 

• Przygotowanie surowców 

• Przygotowanie zaczątku 

• Przedkwas 

• Półwas 

• Kwas 
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• Ciasto właściwe 

•  Fermentacja główna 

• Dzielenie i kształtowanie 

• Rozrost 

• Wypiek 

• Studzenie i pakowanie 

Do pieczywa żytniego zaliczamy: chleb żytni pytlowy, chleb mleczny, chleb żytni sitkowy, chleb żytni 

razowy, chleb żytni litewski. 

PROWADZENIE CIASTA MIESZANEGO 

    

 Ciasta mieszanie produkuje się z mąki pszennej i żytniej. Półprodukty (zakwasy lub rozczyny) 

prowadzi się osobno z mąki pszennej i żytniej.  

Stosuje się następujące metody prowadzenia ciast: 

 - Prowadzenie zakwasów pszennych i dozowanie mąki żytniej do ciasta,  

- Prowadzenie zakwasów żytnich i dozowanie maki pszennej do ciasta, 

 - Osobne prowadzenie zakwasu i rozczynu, a następnie łączenie tych półproduktów przy końcowym 

wytwarzaniu ciasta,  

Prowadzenie ciasta mieszanego na zakwasach  

Do prowadzenia ciasta na zakwasach wykorzystuje się ciasta, które wytwarzane są z maki żytniej i 

pszennej, przy czym im więcej mąki żytniej tym bardziej ciasto jest poddawane ukwaszeniu. Prowadząc 

ciasto mieszanie na zakwasie należy mąkę pszenną dozować w końcowym procesie fermentacji, czyli 

podczas wytwarzania ciasta końcowego. Wcześniejsze dozowanie mąki pszennej wprowadza 

zakłócenia w procesach ukwaszania. Uzyskane z tego kwasu pieczywo jest zbite, lepkie i ma mało 

porowaty miękisz. 

 Prowadzenie ciast mieszanych na rozczynach  

Ciasto na rozczynach drożdżowych jest ciastem mieszanym, które wytwarza się z przeważającą ilością 

mąki pszennej. Można prowadzić ciasto na rozczynie z odpowiednią ilością mąki pszennej a następnie 

przerobić po dodaniu maki żytniej i pozostałej ilości mąki pszennej. Ciasto o lepszej strukturze uzyskuje 

się, gdy do rozczynu z mąki pszennej dozuje się polowe mąki żytniej w postaci rozwodnionego zakwasu. 
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Jakość uzyskanego pieczywa z ciasta mieszanego zależy od odpowiedniego połączenia mąki żytniej i 

pszennej. 

Metody prowadzenia ciast na chleb praski. 

 Chleb praski produkuje się na kwasach z dodatkiem drożdży. Fermentację kwasową prowadzi się 

sposobem wielofazowym. Ukształtowane kęsy ciasta poddaje się rozrostowi na deskach, w koszykach 

lub w formach. Proces fermentacyjny dla chleba praskiego może być prowadzony następującymi 

sposobami: a ) przygotowanie chleba na kwasie o wydajności nie niższej jak 200 z dodatkiem drożdży 

do kwasu lub ciasta, b ) przygotowanie ciasta na kwasie i rozczynie, c). przygotowanie ciasta o 

wydajności 300-400 na wolnych pół kwasach, tzw. żurkach.  

Wytwarzanie ciasta na kwasie.  

Podstawowym założeniem przygotowania ciasta na kwasie jest utrzymanie wydajności kwasu w 

granicach 200-220 przy wprowadzeniu całej ilości mąki żytniej do kwasu. Kwas można prowadzić z 

dodatkiem drożdży lub bez dodatku drożdży. Prowadzenie z dodatkiem drożdży do kwasu daje 

pieczywo jakościowo lepsze. Przy dodaniu drożdży do kwasu - kwas ten nie powinien być pobrany jako 

zaczątek do przygotowania nowego zakwasu. W tym przypadku zaczątek należy pobierać z pół kwasu 

lub nawet z przedkwasu. Czas trwania fermentacji kwasu wynosi 3h, temperatura 28-30ºC. Pozostałe 

fazy, czyli przedkwasu i pół kwas należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami 

prowadzenia procesu fermentacyjnego dla pieczywa żytniego.  

Wytwarzanie ciasta na kwasie i rozczynie.  

Kwas należy przygotowywać z 25% ogólnej ilości mąki żytniej, rozczyn zaś z takiej samej ilości mąki 

pszennej. Pozostałej ilości mąki żytniej i pszennej dodaje się do ciasta. Kwas przygotowuje się podobnie 

jak przy prowadzeniu ciasta na kwasie. Należy w tym przypadku stosować wydajność kwasu, około 

180, aby uzyskać bardziej aromatyczny smak chleba. Czas trwania fermentacji kwasu powinien wynosić 

3h, temperatura 28-30 ºC. Rozczyn należy przygotować o wydajności 180 i na 3h zostawić do 

fermentacji w temperaturze 24-27ºC. Całą ilość drożdży należy dodawać do rozczynu. Przy tym 

sposobie prowadzenia ważne jest, aby jednocześnie nastawiać rozczyn i kwas, ze względu na 

jednakowy czas fermentacji. Po zakończeniu fermentacji kwasu i rozczynu łączy się razem, dodaje 

pozostałą ilość wody oraz bardzo dobrze rozpuszczoną, w części wody sól i dokładnie miesi. Następnie 

dodaje się pozostałą ilość mąki pszennej i żytniej. Ciasta nie należy miesić dłużej niż jest to potrzebne. 

Czas leżakowania ciasta powinien wynosić 20-40 minut. Ważnym zabiegiem technologicznym przy 

produkcji pieczywa mieszanego jest tzw. przesuszania ciasta. Polega ono na tym, że ciasto wytwarza się 

z całej przewidzianej ilości wody i mniejszej ilości mąki. 34 Po wytworzeniu ciasta ze zmieszanej ilości 

mąki dodaje się pozostałą mąkę. W tym przypadku miesienie ciasta powinno być bardzo krótkie, aby 

jeszcze pozostały ślady mąki na cieście. Przesuszanie powinno być stosowane do wszystkich rodzajów 

ciast mieszanych.  

Wytwarzanie ciasta na wolnych pół kwasach, tzw. żurkach.  

Przygotowanie ciasta według tej metody charakteryzuje się tym, że zamiast normalnie stosowanych pół 

kwasów o małej wydajności używa się pół kwasów „wolnych” o wydajności 300-400, prowadzonych 

przez około 20h w temperaturze 25ºC. Odnowienie takiego półkwas odbywa się przez odbieranie 1/5 

dojrzałego półkwas do przygotowania następnego. Do nowego przygotowania półkwasu dodaje się tzw. 

normalny kwas, w którym ilość mąki powinna być równa 1/4 ilości mąki zużywanej do nowo 
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przygotowanego półkwasu. Kwas o wydajności 220 prowadzi się w czasie 3h przy temperaturze 28-

30ºC.  

Prowadzenie ciasta na chleb mazowiecki. 

 Chleb mazowiecki jest produkowany z zastosowaniem drożdży do fermentacji rozczynu i z dodatkiem 

kwasu. Chleb mazowiecki jest typowym chlebem pszenno-żytnim. Ciasto wymaga lekkiego 

zakwaszania, w przeciwnym, bowiem przypadku smak chleba byłby bardzo zbliżony do chleba 

pszennego. Ilość mąki pszennej użyta do rozczynu powinna wynosić 30-40%. W zależności od 

upodobań ( chleb mniej lub bardziej kwaskowy) dodaje się mąkę żytnią do kwasu w ilości10- 20%. 

Należy zaznaczyć, że przy mące żytniej o małej lepkości do kwasu należy dodawać całą ilość mąki 

żytniej. Najkorzystniejsze prowadzenie ciasta na chleb mazowiecki polega na przygotowaniu rozczynu 

wydajności około180 z 40% ilości mąki pszennej i z całej ilości dodatku drożdży o temperaturze 24-

27ºC i czasie fermentacji trwającej 3-3,5h. Kwas przygotowuje się w taki sposób jak dla chleba żytniego 

wydajności 180, przy temperaturze 28-30ºC i pozostawia do fermentacji na 3h. Kwas dodaje się do 

rozczynu i całość bardzo dokładnie się miesi. Dokładne wymiesienie zapobiega występowaniu w 

chlebie ciemnych smug spowodowanych ciemniejszym zabarwieniem kwasu żytniego. Po dokładnym 

wymiesieniu rozczynu i kwasu należy dodać pozostałą dolewkę i surowce. Ciasto powinno leżakować 

30-45 minut. Kęsy ciasta są kształtowane podłużnie o masie 0,94kg. Rozrost kęsów ciasta prowadzi się 

na deskach lub w koszyczkach. Rozrost kęsów ciasta powinien być prowadzony aż do chwili pełnego 

wyrośnięcia. Wady pieczywa przy nie pełnym rozroście są na ogół w chlebie mieszanym większe niż 

przy przerośnięciu kęsów. 

 Prowadzenie ciasta na chleb beskidzki. 

Chleb beskidzki produkuje się na kwasie przygotowany w procesie wielofazowym albo skróconym. Jest 

to typowy chleb mieszany, w którym stosunek mąki pszennej do żytniej wynosi 60: 40. Z reguły 

wydajność prowadzonych kwasów powinna być duża, a więc około 200, z wyjątkiem, półkwasu, który 

jest nieco sztywniejszy ( wydajność165). Kwasy są prowadzone niezbyt duże a żeby nie nastąpiło 

nadmierne ukwaszenie mąki pszennej. Można również prowadzić proces fermentacyjny przechodząc z 

półkwasu na półkwasu. Kwas potrzebny do odnowienia półkwasu można pobrać z kwasu lub półkwasu. 

Przy pobieraniu kwasu do odnowienia półkwasu należy zwrócić uwagę na dojrzałość kwasu. Kwas 

powinien być w pełni dojrzały ( powinien być pobrany w czasie nie krótszym, niż 3,5h od momentu 

wyprowadzenia kwasu, przy zachowaniu wszystkich innych warunków). Przy prowadzeniu procesu 

fermentacyjnego przechodzeniem z kwasu na kwas, należy pobierać 1/3 ilości kwasu do odnowienia 

nowego kwasu, a 2/3 kwasu do przygotowania ciasta. Ilość odnowień przy tym systemie nie powinna 

być większa niż 6. 

Pytania kontrolne 

1. Na czym polega  jednofazowa metoda prowadzenia ciasta pszennego? 

2. Jakie ciasta zwą się ciastami rozczynowymi? 

3. Jaki rozczyn można przerobić na ciasto pszenne? 

4. Jakie pieczywo uznajemy za półcukiernicze? 

5. Przedstaw zasady prowadzenia ciasta żytniego 

6. Wyjaśnij pojęcia: zaczątek, zakwas, przedkwas, półkwas, kwas, ciasto właściwe 

7.  Na czym polega wytwarzanie ciasta na tzw. żurkach 


