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 CUKIERNIK st. III NAUCZANIE ZDALNE 

Technologia produkcji ciastkarskiej 

Violetta Kuklińska – Woźny 

 

Instrukcja 

Zapoznaj się z poniżej zamieszczonym materiałem i rozwiąż test przygotowujący do 

egzaminu zawodowego, który został zamieszczony na końcu materiału . Odpowiedzi (1A, 

2C, 3B, 4A, itd.) prześlij do dnia 12.11.2020r. na email: viola300@autograf.pl lub 

MESSENGER Violetta Kuklińska Woźny 

 

3. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH TRWAŁYCH 
Suche pieczywo cukiernicze 

 
Trwałe pieczywo cukiernicze stanowią wyroby spulchnione, wypieczone z 

uformowanego ciasta, którego podstawowymi składnikami jest mąka i cukier. 

Ze względu na różnice w wyglądzie zewnętrznym i konsystencję grupę pieczywa 

cukierniczego dzieli się na 8 podgrup: 

• Herbatniki  

• Pierniki 

• Pieczywo parzone 

• Pieczywo piankowe 

• Wafle 

• Pieczywo drożdżowe 

• Suchary 

• Płatki (maca) 

 

 

mailto:viola300@autograf.pl
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HERBATNIKI 

   
Mogą być wywarzane zarówno ręcznie jak i mechanicznie na odpowiednich liniach 

technologicznych. 

Herbatniki otrzymuje się z mąki, tłuszczu, cukru, jaj i substancji smakowo – 

zapachowych. Herbatniki mają konsystencję porowatą, uzyskaną w wyniku 

działania środków spulchniających. Herbatniki dzielimy na laminowane i 

nielaminowane, przekładane, np. markizy, nieprzekładane, z nadzieniem. Do 

herbatników zaliczamy także krakersy. 

 

Do produkcji herbatników stosuje się wiele różnych surowców o wysokich 

walorach smakowych i dużej wartości odżywczej. Każdy surowiec należy zbadać 

organoleptycznie i fizykochemicznie. 

Niezależnie od cech smakowo – zapachowych poszczególne grupy surowców w 

różny sposób wpływają na fizyczne właściwości ciasta, utrudniając lub ułatwiając 

jego formowanie i wypiek oraz jakość. 

Do wypieku herbatników używa się:  

• mąki pszennej (typ 650),  

• mąki kukurydzianej i ziemniaczanej, która nadaje ciastu plastyczność,  tak jak 

cukier i tłuszcz,  

• cukier zwiększa przylepność,  

• tłuszcz nadaje herbatnikom kruchość, mleko i jego pochodne polepszają 

właściwości ciasta,  

• jaja dodawane w różnej postaci podwyższają jakość ciasta (białko jaj jako 

substancja pianotwórcza nadaje wyrobom porowatość i sprzyja utrwaleniu 

struktury, żółtka ja emulgując tłuszcze poprawiają jakość ciasta i herbatników),  

• sól  stosuje się do herbatników słonych, sól wzmacnia gluten, powoduje jego 

pęcznienie, 

• spulchniacze chemiczne (proszki do pieczenia), które nadają wyrobom mącznym 

cukierniczym pulchnej i porowatej konsystencji. 

Krakersy to herbatniki wielowarstwowe uformowane z laminowanego (walcowanego) 

ciasta fermentowanego lub wytworzonego z dodatkiem chemicznych środków 

spulchniających. 
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Do produkcji krakersów należy dobrać następujące surowce: mąkę pszenną, tłuszcze 

roślinne, cukier, preparaty enzymatyczne pochodzenia bakteryjnego lub grzybowego, 

syrop skrobiowy, drożdże w postaci wodnej zawiesiny, sól, wodorowęglan sodu. 

                            

Herbatniki przekładane – markizy składają się z dwóch cienkich, kruchych 

herbatników cukrowych  o dużej zawartości tłuszczu, przełożonych nadzieniem z mas 

tłustych, grylażowych, pralinowych lub marmoladowych. 

       

 

WAFLE 

        

 

Wafle (inaczej andruty)otrzymuje się z listków i korpusów waflowych przekładanych lub 

nadziewanych kremem, masą, lodami, itp. Przekładane lub nadziewane wafle można 

wykończyć polewą kakaową lub kuwerturą czekoladową. 
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Do produkcji listków waflowych stosuje się: słabą mąkę pszenną, cukier, tłuszcz, olej 

rafinowany, masło, mleko świeże, wodę, jajka całe, żółtka jaj, kakao, kawę mieloną, 

cynamon, wanilię, barwnik, wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, sól. 

METODY SPORZĄDZANIA CIASTA WAFLOWEGO 

➢ Metoda z zaparzaniem – zaparzyć część mąki (50 % ogólnej ilości) zagotowaną 

mieszaniną oleju i mleka (wody). Po zaparzeniu mieszaninę ochłodzić, dodać 

żółtka (jaja) wbijając je stopniowo ubijając ciasto, a pod koniec połączyć z 

pozostałymi surowcami. 

➢ Metoda na zimno (bez zaparzania mąki)- dodać surowce w następującej 

kolejności: mleko (woda), sól, cukier, soda, żółtka jaj, 50% z ogólnej ilości mąki 

pszennej. Składniki te wymieszać ze sobą, a następnie napowietrzyć. Po 10 

minutach dodać resztę mąki. Ciasto ubijać jeszcze prze 8 – 10 minut. 

Wafle wypieka się w specjalne do tego przeznaczonych automatach, a kształt nadają 

im formy, które muszą być dokładnie wypełnione ciastem. 

Czas wypieku wafli jest bardzo krótki i wynosi, w zależności od rodzaju ciasta 1,5 – 5 

minut. 

 

TYPOWE WADY WYROBÓW Z CIASTA WAFLOWEGO I ICH PRZYCZYNY 

Lp. WADY PRZYCZYNY WAD 
1. Nadmierne 

skolorowanie wafli 
Zbyt wysoka temperatura wypieku, zbyt duży 
dodatek cukru 

2. Wafle blade Zbyt niska temperatura wypieku, brak dodatku 
cukru 

3. Wafle szkliste Zbyt duży dodatek cukru 
4. Wafle twarde Użycie mocnej mąki, zbyt duży udział mąki 

 

ASORTYMENT WAFLI 

• Wafle płaskie (suche andruty) 

• Wafle słodkie (rożki do lodów, rurki) 

• Wafle smakowe (typu smack) 

• Wafle o różnych kształtach: listki okrągłe, prostokątne lub kwadratowe o różnej 

wielkości, rożki, kubki, rożki zwijane, miseczki, rurki zwykłe i zwijane, opłatki 

• Wafle przekładane, np. pischinger – ciasto z wafli przdekładanych ganaszem 

• Wafle nadziewane 

• Wafle ozdobne 
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• Wafle smakowe 

 

Wafle suche jako dodatek do lodów produkuje się w postaci stożków, muszelek, 

kubeczków. 

      

W 

 

 

Wafle przekładane 

Do produkcji wafli przekładanych używa się suchych listków waflowych oraz różnych 

mas i kremów do przekładania. Masy i kremy do przekładania wafli nie mogą być 

wilgotne. W przeciwnym razie listki waflowe tracą chrupkość, stają się ciągliwe i 

niesmaczne. 

Wyroby te po przełożeniu i pokrojeniu pozostawia się bez wykończenia lub oblewa 

kuwerturą. Niektóre dodatkowo posypuje się orzechami i migdałami. W ciastkarstwie do 

przekładania wafli najczęściej stosuje się kajmak, masy czekoladowe i orzechowe, 

ganasz. Po przełożeniu o schłodzeniu wafle można kroić na prostokątne kwadraty lub 

trójkątne ciastka, oblewać polewą kakaową lub czekoladową. 

Pischinger (również piszinger, tort Pischingera) – torcik z wafli przekładanych masą 

czekoladowo-orzechową, oblany lukrem czekoladowym. Pomysłodawcą tortu był 

wiedeński cukiernik Oscar Pischinger, tworzący swoje cukiernicze dzieła w drugiej 

połowie XIX wieku. Po dzień dzisiejszy w byłej Galicji jest przygotowywany przez 

gospodynie dla niespodziewanych gości. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tort
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wafel
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krem_do_tort%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lukier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukiernik
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_Pischinger&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galicja_(Europa_%C5%9Arodkowa)
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Wafle nadziewane 

Produkuje się z korpusów waflowych o różnych kształtach. Korpusy nadziewa się 

kremem szwedzkim, bezowym, lub innym i skleja po dwa. Uformowane wyroby można 

pozostawić bez wykończenia albo oblać polewą kakaową lub kuwerturą. 

     

Wafle ozdobne (dekoracyjne) 

Wafle ozdobne dekoracyjne to wyroby waflowe o wyszukanych kształtach, często 

ozdobione specjalnym rysunkiem. Można je wykorzystać jako elementy dekoracyjne do 

tortów, ciastek, lodów, deserów. 

     

Wafle smakowe 

Przykładem wafli suchych, będących gotowym wyrobem, są również wafle smakowe. Są 

to wafle wytrwane: o smaku serca, papryki, sezamu, cebuli, oraz słodkie: waniliowe, 

kakaowe i inne. Produkuje się je, dodając odpowiednie przyprawy i aromaty 

bezpośrednio do ciasta przed wypiekiem. 
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TEST przygotowujący do egzaminu zawodowego. 

1. Do grupy deserów zestalanych na zimno należy zaliczyć 
a. Krem bawarski 
b. Suflet jabłkowy 
c. Budyń bakaliowy 
d. Mleczko karmelowe 

2. Głównymi surowcami do sporządzania ciasta biszkoptowego są 
a. Mąka, jaja, cukier 
b. Jaka, mleko, cukier 
c. Mleko, cukier, masło 
d. Mąka, jaja, margaryna 

3. Czynność zbijania ciasta wykonuje się podczas produkcji 
a. Pączków 
b. Eklerków 
c. Faworków 
d. napoleonek 

4. Które ciasto wyrabiane w naczyniu należy sporządzić na podstawie zamieszczonego normatywu 
surowcowego: mąka- 380 g, jaja – 3 szt, woda- 270 cm3, masło -65 g 
a. Lane 
b. Francuskie 
c.  Naleśnikowe 
d. półfrancuskie 

5. Technikę zaparzania mąki mieszaniną wody z tłuszczem stosuje się do sporządzania ciasta 
a. Zbijanego 
b. Ptysiowego 
c. Drożdżowego 
d. piernikowe 

6. który deser zagęszczany jest jajami 
a. mus malinowy 
b. suflet makowy 
c. krem cytrynowy 
d. mleczko kawowe 

7. Z mąki pszennej, margaryny lub masła, jaj i wody należy sporządzić ciasto 
a. Kruche 
b. Zbijane 
c. Parzone 
d. maślane 

8. Której czynności brakuje w przedstawionym schemacie sporządzania ciasta kruchego: łączenie składników 
ciasta, zagniatanie ciasta …………………………… formowanie wyrobów 
a. Dodawanie żółtek 
b. Chłodzenie ciasta 
c. Wyrabianie ciasta 
d. Siekanie składników 

9. Sporządzając krem bezowy, białka należy 
a. Zamrozić 
b. Zaparzyć 
c. Schłodzić 
d. zagotować 

10. który proces zachodzi podczas ogrzewania cukru na suchej patelni 
a. denaturacja 
b. karmelizacja 
c. retrogradacja 
d. dekstrynizacja 

11. który deser należy zestalić żelatyną 
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a. krem bawarski 
b. krem sułtański 
c. mleczko waniliowe 
d. sorbet truskawkowy 

12. techniką siekania należy sporządzić ciasto 
a. kruche 
b. piaskowe 
c. drożdżowe 
d. biszkoptowe 

13. Napowietrznie masy cukrowo – jajecznej i wymieszanie jej z mąką to etapy sporządzania ciasta 
a. Kruchego 
b. Parzonego 
c. Piernikowego 
d. biszkoptowego 

14. Do podstawowych składników ciast ziemniaczanych, oprócz ugotowanych ziemniaków, należy zaliczyć 
a. Mąkę pszenną, margarynę, wodę 
b. Mąkę ziemniaczaną, jaja, śmietanę 
c. Mąkę pszenną, mąką ziemniaczaną, jaja 
d. Mąkę pszenną, dodatki smakowe, śmietanę 

15. Vol-au-vent to słony wypiek z ciasta 
a. Ptysiowego 
b. Półkruchego 
c. Francuskiego 
d. drożdżowego 

16. Korpusy ptysi należy sporządzić z ciasta 
a. Parzonego 
b. Francuskiego 
c. Drożdżowego 
d. biszkoptowego 

17. Zaparzanie mąki należy stosować do sporządzania ciasta 
a. Kruchego 
b. Zbijanego 
c. Ptysiowego 
d. biszkoptowego 

18. który deser należy wykończyć warstwą skarmelizowanego cukru 
a. tiramisu 
b. pana cotta 
c. krem brulee 
d. krem sułtański 

19. wypiek przedstawiony na rysunku sporządzony jest z ciasta 

 
a. zbijanego 
b. parzonego 
c. francuskiego  
d. drożdżowego 

20. Którą technikę należy stosować do napowietrzania mąki 
a. Zaparzanie 
b. Schładzanie 
c. Naświetlanie 
d. przesiewanie 
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21. Do sporządzania vol-au- vent należy stosować ciasto 
a. Francuskie 
b. Drożdżowe 
c. Naleśnikowe 
d. makaronowe 

22. Rolady należy sporządzać z ciasta 
a. Zbijanego 
b. Francuskiego 
c. Naleśnikowego 
d. biszkoptowego 

23. Do spulchniania sufletu należy stosować 
a. Pianę z białek 
b. Przesianą mąkę 
c. Namoczona bułkę 
d. Sodę oczyszczoną 

24. Które ciasto należy przygotować z przedstawionego normatywu surowcowego: mąka pszennna – 300g, 
masło – 200g, cukier puder- 100g, żółtka jaja – 60 g 
a. Zbijane 
b. Kruche 
c. Ptysiowe 
d. zagniatane 

25.  który składnik spulchniający należy wykorzystać do przygotowania sufletów 
a. Utarte żółtka 
b. Pianę z białek 
c. Sodę oczyszczoną 
d. Proszek do pieczenia 

26. Do sporządzania omletu biszkoptowego, oprócz jaj, masła i soli należy wykorzystać 
a. Mąkę 
b. Wodę 
c. Mleko 
d. szynkę 

27. Ciasta kruche należy sporządzać stosując technikę 
a. Siekania 
b. Ubijania 
c. Ucierania 
d. zaparzania 

28. Metoda produkcji ciasta piernikowego na ciepło polega na 
a. Zaparzaniu mąki wrzątkiem, dodaniu reszty składników, studzeniu i mieszaniu 
b. Ugotowaniu syropu, schłodzeniu do temperatury 40stopni C, połączeniu z resztą składników 
c. Zaparzeniu mąki gorącym syropem z wody, cukru, miodu i syropu skrobiowego 
d. Gotowaniu syropu, zaparzeniu przypraw, studzeniu i mieszaniu z resztą surowców 

29. Listkowanie ciasta francuskiego powstaje w wyniku 
a. Długiego ucierania mąki z tłuszczem 
b. Nakładaniu wielu warstw tłuszczu na ciasto 
c.  Wielokrotnego składania i zagniatania ciasta z tłuszczem 
d. Wielokrotnego składania i wałkowania ciasta z tłuszczem 

30. Opadanie oraz gorzki smak korpusów bezowych i bezików mogą być spowodowane 
a. Zbyt małą wielkością wyrobów 
b. Zbyt niską temperaturą wypieku 
c. Za wysoką temperaturą wypieku 
d. Uformowaniem za dużych wyrobów 

31. Blaty z ciasta francuskiego wypieka się w temperaturze 
a. 170 – 180 stopni C 
b. 180 – 200 stopni C 
c. 200- 22o stopni C 
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d. 220 – 240 stopni C 
32. Metoda dwufazowa produkcji ciasta drożdżowego różni się od metody jednofazowej 

a. Sporządzeniem rozczynu i przerobienie go na ciasto 
b. Dodawaniem oddzielnie żółtek i oddzielnie piany z pianek 
c. Sporządzenie mleczka drożdżowego i przerobieniem go na ciasto 
d. Przeprowadzeniem dwukrotnej fermentacji ciasta: początkowej i końcowej 

33. W metodach produkcji ciasta piernikowego na zimno 
a. Gotowe ciasto schładza się przed dalszą obróbką 
b. Syrop sporządza się na zimno, mieszając jego składniki bez podgrzewania 
c. Zaparzoną syropem mąkę studzi się mocno, a potem sporządza się z niej ciasto 
d. Ugotowany syrop studzi się i  łączy odpowiednio z pozostałymi składnikami 

34. Strucle wywarza się wyłącznie z ciasta 
a. Kruchego 
b. Francuskiego 
c. Drożdżowego 
d. biszkoptowego 

35. z ciasta bezowego z dodatkiem mąki sporządza się 
a. beziki drobne 
b. ciastka sokoły 
c. ciasta merengi 
d. tortowe blaty bezowe 

36. Muffiny to wyroby z ciasta 
a. Biszkoptowego z dodatkiem bakalii lub czekolady 
b. Biszkoptowo- tłuszczowego o smaku słodkim lub słonym 
c. Drożdżowego słonego lub słodkiego z różnymi dodatkami 
d. Półfrancuskiego z owocami, rodzynkami, kakao lub czekoladą 

37. Mieszadło robota wieloczynnościowego przedstawione na rysunku należy wykorzystać do sporządzania 
ciasta 

 
a. Francuskiego 
b. Pierogowego 
c. Drożdżowego 
d. biszkoptowego 

38. Przedstawioną na rysunku końcówkę planetarnego robota wieloczynnościowego należy stosować do 
sporządzania ciasta 

 
a. Bezowego 
b. Drożdżowego 
c. Naleśnikowego 
d. biszkoptowego 

39. Do sporządzenia kruszonki, oprócz cukru należy użyć 
a. Mąki pszennej i masła 
b. Mąki pszennej i białka 
c. Mąki ziemniaczanej i masła 
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d. Mąki ziemniaczanej i białka 
40. Którą cechę mąki należy ocenić przez przesuwanie próbki miedzy palcami 

a. Barwę 
b. Zapach  
c. Granulację 
d. wilgotność 

41. Poniższy rysunek przedstawia 

 
a. Grzanki 
b. Diablotki 
c. Paszteciki 
d. Groszek ptysiowy 

42. Przyczyną zakalca powstającego podczas wypieku ciast kruchych jest 
a. Dodatek białka jaj lub zbyty dużej ilości cukru w stosunku do tłuszczu 
b. Nierównomierne rozwałkowanie ciasta, zbyt wysoka temperatura wypieku 
c. Zastosowanie rozpuszczonego tłuszczu lub zbyt długi wyrabianie, zbyt niska temperatura wypieku 
d. Zbyt duża ilość mąki i płynu w stosunku do tłuszczu, tłuszcz dodany na końcu, zbyt długie wyrabianie 

43. Ciasto francuskie wyrabiane w naczyniu składa się 
a. Mąki, jaj, wody 
b. Mąki, tłuszczu, jaj 
c. Mąki, mleka, wody (1:1:1) 
d. Mąki (krupczatki) lub kaszy manny, masła, jak (ubitej piany z jajek), dodatku zieleniny i warzyw 

44. Eklery i ptysie to wyroby z ciasta 
a. Parzonego 
b. Francuskiego 
c. Piernikowego 
d. drożdżowego 

45. Potrawa mączna z ciasta kruchego, nadziewanego farszem z cebuli i twarogu to 
a. Bliny 
b. Pascha 
c. Kulebiak 
d. wiatruszki 

46. Tartę sporządza się z ciasta 
a. Kruchego z datkiem słodkim 
b. Parzonego z dodatkiem słodkim 
c. Francuskiego z dodatkiem mięsnym 
d. Drożdżowego z dodatkiem słonym lub słodkim 

47. Kruszonkę przygotowuje się z ciasta 
a. biszkoptowego i służy do wykańczania  ciast kruchych i drożdżowych 
b. kruchego i służy do wykańczania ciast kruchych i drożdżowych 
c. drożdżowego i służy do wykańczania ciast kruchych i drożdżowych 
d. francuskiego i służy do wykańczania ciast francuskich i półfrancuskich 

48. Podczas sporządzania pomady wodnej do lukrowania ciast cukier ulega 
a. Inwersji 
b. Rafinacji 
c. Karmelizacji 
d. rozdrobnieniu 

49. wyrób, który listkuje się po upieczeniu, został przygotowany z ciasta 
a. ptysiowego 
b. piaskowego 
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c. francuskiego 
d. biszkoptowego 

50. Do obróbki wstępnej mąki mającej na celu napowietrzanie i usuwanie zanieczyszczeń należy 
a. Zarabianie 
b. Wyrabianie 
c. Formowania 
d. przesiewanie 

51. ciasto parzone wytwarza się z następujących składników 
a. mąka, jaja, woda 
b. mąka, tłuszcz, jaja 
c. mąka, woda, mleko 
d. kasza manna, masło, jaja 

52. próba pióra służy do określenia stopnia 
a. ubicia białka 
b. wypieczenia cista 
c. wysmażenia mięsa 
d. zagęszczenia pomady 

53. Zawartość tłuszczu w cieście kruchym wynosi 
a. Mniej niż 13 % 
b. Od 13 – 35 % 
c. Mniej niż 35 % 
d. Więcej niż 50 % 

54. Kremy grzane russel sporządza się 
a. Z ubitych białek zaparzanych wrzącym roztworem cukrowym 
b. Gotując mieszaninę cukru, jaj, mąki oraz składników smakowo – zapachowych 
c. Przez mieszanie i napowietrznie składników bez stosowania obróbki termicznej 
d. Z ogrzanej masy jajowo – cukrowej, którą ubija się i łączy z napowietrzonym tłuszczem 

55. Siekanie mąki z tłuszczem i dodatkiem żółtek oraz zarobienie składników w jedną całość to technika 
sporządzania ciasta 
a. Kruchego 
b. Parzonego 
c. Drożdżowego 
d. biszkoptowego 

56. słone ciasto drożdżowe lub kruche z nadzieniem kapusty to 
a. ptyś 
b. ekler 
c. krokiet 
d. pasztecik 

57. Cukier w postaci skarmelizowanej dodaje się wówczas, gdy ma on 
a. Zmienić barwę ciasta 
b. Nadać kruchość ciastu 
c. Wzmocnić smak ciasta 
d. Wydłużyć czas przechowywania ciasta 

58. Dodatek miodu do ciasta przyczynia się do 
a. Zwiększenia objętości ciasta 
b. Zwiększenia kruchości ciasta 
c. Utrzymania kruchości ciasta w czasie przechowywania 
d. Utrzymania wilgotności ciasta w czasie przechowywania 

59. Podstawowymi składnikami kruszonki są 
a. Jaja, cukier, i mąka w proporcji 2:1:1 
b. Mąka, tłuszcz i woda w proporcji 2:1:1 
c. Mąka, tłuszcz i cukier w proporcji 2:1:1 
d. Mąka, tłuszcz, cukier w proporcji 3:2:1 

60. Deser przyrządzany z żółtek jaj i śmietanki, przyprawiony cynamonem lub wanilią z kruchą skarmelizowaną 
skorupką na wierzchu to: 
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a. Suflet 
b. Pudding 
c. Tirami su 
d. Creme brulee 

61. Przygotowanie ciasta podstawowego, przygotowanie ciasta maślanego oraz kilkakrotne wałkowanie ciasta 
podstawowego z ciastem maślanym i leżakowanie półproduktu w chłodzie pomiędzy wałkowaniami to 
sposób sporządzania ciasta 
a. Biszkoptowego 
b. Francuskiego 
c. Piaskowego 
d. ptysiowego 

62. Krem sułtański  sporządza się ze śmietanki 
a. 9 % 
b. 12 % 
c. 18% 
d. 30 % 

63. Ciasto ptysiowe sporządza się z wody, soli, mąki pszennej, jaj oraz 
a. Masła 
b. Śmietanki 
c. Cukru pudru 
d. Proszku do pieczenia 

64. Wyrób, który po upieczeniu listkuje się, został przygotowany z ciasta 
a. Ptysiowego 
b. Piaskowego 
c. Francuskiego 
d. biszkoptowego 

65. obróbką wstępną przy sporządzaniu ciast jest 
a. zarabianie 
b. wyrabianie, 
c.  formowanie,  
d. przesiewanie 

 
 
 

 

 


