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 PIEKARZ st. III NAUCZANIE ZDALNE 

Technologia produkcji piekarskiej 

Violetta Kuklińska – Woźny 

 

 

3.KSZTAŁTOWANIE CIAST PSZENNYCH I ŻYTNICH 

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 13.11.2020r.  Odpowiedzi zaczerpnięte z 

Internetu nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu prac. 

 

DZIELENIE I KSZTAŁTOWANIE CIASTA PSZENNEGO 
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 W małych piekarniach ciasto dzieli się i kształtuje ręcznie. W piekarniach większych odbywa się to za 

pomocą maszyn. 

 Niektóre maszyny dokonują jednocześnie dzielenia i kształtowania ciasta. Maszyny dzielą całą masę 

przefermentowanego ciasta na kęsy o jednakowej odpowiedniej masie, co zapewnia, że wszystkie kęsy 

mają identyczny kształt. Na każdy gatunek pieczywa może być ustalona inna masa kęsów ciasta i jest 

ona zawsze większa od gotowego pieczywa. Ta nadwyżka w masie ciasta jest przeznaczona na tzw. 

ubytek wypiekowy powstający podczas wypieku.  

Masa kęsów zależy od rodzaju pieczywa i konsystencji ciasta. Ciasto o rzadszej konsystencji traci więcej 

masy podczas wypieku niż ciasto sztywniejsze.  

Dzielenie i kształtowanie ciasta bułkowego. 

 Czynności dzielenia i kształtowania ciasta odbywają się za pomocą maszyn:  

1. Krajalnic ręcznych – górno i dolno dźwigowych  

2. Krajalnico – kształtownic (dzielarko – zaokrąglarki)  

3. Wytłaczarek – dzielarko – kształtownic 

Najprostsze krajalnice są obsługiwane całkowicie ręcznie i mają jeszcze zastosowanie w mniejszych 

piekarniach głównie rzemieślniczych. Do krajalnic podaje się kęsy pierwotne (presy) oddzielone od 

masy przefermentowanego ciasta i zwarzone.  

Krajalnice dzielą kęs wstępny na 30 tzw. kęsów wtórnych, czyli małych kęsów przeznaczonych 

bezpośrednio do produkcji bułek drobnych. Masa kęsów wtórnych jest nieco większa od masy bułek. 

Ta niewielka różnica jest przeznaczona na ubytek wypiekowy.  

Kęsy wtórne poddaje się kształtowaniu, które zwykle składa się z dwóch faz: 

 I faza – obtaczanie kuliste 

 II faza – kęsom kulistym nadaje się ostateczny kształt (podłużny, kulisty; z nacięciami gwieździstymi 

lub podłużnymi). 

 W dużych piekarniach do dzielenia i kształtowania ciasta na bułki drobne służą tzw. wytłaczarki i mają 

one najczęściej zastosowanie w tzw. mechanicznych liniach obróbczych. Wytłaczarka kształtuje kęsy za 

pomocą specjalnego zespołu, którego działanie polega najpierw na podzieleniu ciasta a następnie na 

obtoczeniu na kształt kulisty kęsów. Po każdej operacji mechanicznej (zaokrąglanie, wydłużanie, 

nacinanie) ciasto pszenne wymaga krótkiego odpoczynku, który zwie się rozrostem wstępnym a który 

zwykle trwa od 4 do 8 minut. Ciasto pszenne niepoddane rozrostowi wstępnemu, lecz podane do dalszej 

obróbki mechanicznej jest twarde, sprężyste, kruche, zbite i nie poddaje się ponownemu kształtowaniu.  

Kształtowanie kęsów ciasta  

Ciasto podzielone na kęsy jest poddawane obróbce mechanicznej w celu nadania mu określonego 

kształtu decydującego o zewnętrznym wyglądzie pieczywa, a także zapewnienia odpowiednich 

strukturotwórczych właściwości, w tym m.in. zdolności zatrzymywania gazu i utrzymywania kształtu 
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kęsów podczas rozrostu i wypieku. Na powierzchni ciasta powstaje błonka – warstwa zatrzymująca gaz 

(CO2) podczas rozrostu. Kształtowanie kęsów ciasta może być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

 Kształtowanie ręczne  

Kształtowanie ręczne wymaga, podobnie jak dzielenie, sprawności fizycznej, a także dobrego 

opanowania techniki ruchów. Ważne jest uzyskanie jednolitej struktury kęsów (tzw. równe skręcanie), 

gdyż w przeciwnym razie wystąpi nierównomierny rozrost i wadliwa porowatość miękiszu.  

Kształtowanie ciasta na chleb – jest łatwiejsze niż na pieczywo drobne i polega na przegniataniu kęsów, 

ich zaokrąglaniu i ewentualnie wydłużaniu.  

Przegniataniem – nazywa się kilkakrotne wydłużenie kęsów nadgarstkami, po którym następuje 

złożenie ciasta. Dłonie i powierzchnia stołu powinny być w czasie przegniatania pokryte cienką 

warstwą mąki, która zapobiega przyklejaniu się ciasta.  

Zaokrąglanie kęsów – to z kolei czynność polegająca na kulistym obtaczaniu kęsów (tzw. przekręcanie 

kęsów). Końce kęsów wgniata się nadgarstkami do środka i palcami podkłada pod nadgarstki tworzące 

się inne końce kęsów, przy czym spojenia kęsów pozostawia się pod dłonią. Powierzchnia 

zaokrąglonego kęsa powinna być jednolicie gładka, bez pęknięć i załamań. 

 Zaokrąglone kęsy układa się spoiną (tzw. śluzą) do spodu. Podczas wydłużania zaokrąglony kęs 

odwraca się spojeniem do góry, po czym dłońmi obtacza go wzdłuż, na powierzchni stołu. W przypadku 

rozrostu prowadzonego w koszykach kęs układa się spojeniem do góry, a przy wypieku chleba w 

formach wkłada się ciasto do formy tak, aby spojenie przylegało do spodniej ścianki.  

Kształtowanie kęsów ciasta na pieczywo drobne obejmuje najczęściej następujące operacje: 

 • obtaczanie kuliste (tzw. zaokrąglanie), 

 • obtaczanie podłużne, (tzw. wałkowanie lub rolowanie),  

• naciskanie i wyciskanie,  

• nakładanie lub zakładanie,  

 stykanie, inaczej (składanie) 

• przeplatanie,  

• tzw. zawlekanie (kluczenie), 

 • nacinanie.  

Mechaniczne kształtowanie kęsów ciasta 

 Istnieje wiele typów maszyn do kształtowania ciasta. Najczęściej używane są zaokrąglarki i 

wydłużarki. Podstawowe operacje mechanicznego kształtowania kęsów ciasta to zaokrąglanie i 

wydłużanie. Jeżeli mamy otrzymać pieczywo o kształcie cylindrycznym kęs ciasta zaokrąglamy, 

następnie rozwałkowujemy i wydłużamy. Operacja wydłużania poprzedzona jest rozwalcowaniem 

kęsów na placek, który zostaje zwinięty i wydłużony.  
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Zaokrąglanie kęsów ciasta 

 Jeśli kształtem kęsa jest kula, to proces kształtowania ciasta kończy się zaokrąglaniem.  

Wydłużanie kęsów ciasta  

Wydłużanie kęsów ciasta pszennego wymaga kilku operacji. Najpierw kęsy ciasta są rozwalcowywane 

na skutek tego powstaje placek ciasta, który jest zwijany walcem w rulon. Rulon ten zbierany jest przez 

bęben i toczony po powierzchni, kęs ma kształt cylindra. Kęs dostaje się na przenośnik i przechodząc 

przez nieruchomą płaszczyznę wydłuża się do żądanych rozmiarów. Kilkakrotna obróbka ciasta jest 

niezbędna dla jednakowej struktury w całej masie kęsa. Chleb wypieczony z takiego ciasta ma 

równomierną i drobną porowatość miękiszu. 

 Znakowanie kęsów  

Znakowanie polega na odciśnięciu odpowiedniego wzoru, używa się do tego maszyn nazywanych 

znakowicami. Do gniazda maszyny wkładane są zaokrąglone kęsy ciasta, które znakowane są 

znacznikami. 

DZIELENIE  I KSZTAŁTOWANIE CIAST ŻYTNICH 

Dzielenie i kształtowanie ciasta chlebowego odbywa się za pomocą rąk lub maszyn.  

Ręczne czynności te wykorzystuje się w małych rzemieślniczych piekarniach gdzie z całej masy ciasta 

znajdującego się w kotle odrywa się odpowiedniej wielkości kęs waży na wadze a następnie formuje na 

drewnianym lub metalowym stole posypanym mąką. 

 Formowanie – polega najpierw na obtoczeniu kulistym a następnie podłużnym. Chleb produkuje się 

w naszym kraju w jednostkach wagowych od 0,5 kg do 2,0 kg. Masę kęsów ustala się również w 

zależności od rodzaju chleba, rodzaju ciasta, jego wilgotności i założonego stopnia wypieczenia. Ubytek 

wypiekowy jest większy w przypadku mniejszych sztuk oraz wyprodukowanych z rzadszego ciasta. 

 Do dzielenia ciasta chlebowego służą dzielarki a do kształtowania – kształtownice.  

Na posypkę używa się najczęściej:  

• Do chleba – mąkę żytnią i ziemniaczaną  

• Do bułek – mąkę pszenną  

Do dzielenia i kształtowania ciasta, podobnie jak w przypadku maszynowej obróbki ciasta bułkowego, 

stosuje się dzielarko- kształtownice zwane też dzielarkami kształtującymi lub dzielarko- 

formierkami.  

Zasadniczo przy obróbce chleba żytniego podłużnego kęsy ciasta należy poddać zaokrągleniu, podobnie 

jak w przypadku obróbki ciast pszennego. 

Jednym ze sposobów kształtowania podłużnego kęsów ciasta jest, tzw. zwijanie. Polega ono na 

częściowym rozpłaszczeniu ciasta na placek i zwinięciu placka w foremny rulon. Maszyna kształtująca 

kęsy ciasta przez zwijanie nazywa się zwijarką.  
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Pytania kontrolne 

1. Jakie urządzenia stosuje się przy dzieleniu i zaokrąglaniu ciast? 

2. Na czym polega przegniatanie i zaokrąglanie kęsów? 

3. Na czym polega formowanie i zwijanie ciast 

 


