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Klasa: ……….

Data: …………….……….

Temat zajęć: Składniki ciasta drożdżowego- proces fermentacji alkoholowej

Przedmiot: technologia (ZSZ)

Korelacja: surowce i materiały pomocnicze, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie ze zjawiskami biochemicznymi zachodzącymi podczas prowadzenia ciast 
drożdżowych, oraz z wpływem jakości i ilości surowców na jakość ciasta
 
Metody pracy: metoda podajaca; wykład;

Formy pracy: praca grupowa;

Czas: 1 godzina lekcyjna;

Środki dydaktyczne: podręcznik;

Lp. / Etap Przebieg lekcji 

Czas 
zaplanowany 
na daną część 

lekcji

I. 
Czynności 
organizacyjne.

II. 
Zajęcia 
wprowadzające.

III. 
Temat lekcji

IV. 
Główna część 
lekcji.

V. 
Podsumowanie 
i ocena pracy 
uczniów.

VI. 
Podanie pracy 
domowej.

VII.
Zakończenie 
zajęć.

Sprawdzenie obecności.
Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć.
Sprawdzenie zadania domowego.

Wprowadzenie do tematu lekcji.

Podanie tematu lekcji.
„Składniki ciasta drożdżowego- proces fermentacji alkoholowej”

Podział surowców do produkcji ciasta drożdżowego
Przygotowanie surowców do produkcji ciasta drożdżowego
Przebieg fermentacji alkoholowej w cieście drożdżowym 
Czynniki wpływające na właściwy przebieg fermentacji alkoholowej

Pogadanka dotycząca odrębności metod produkcji ciast drożdżowych w różnych 
zakładach produkcyjnych
Ocena aktywności uczniów

Podanie tematu pracy domowej.
„Opisz  produkcje ciasta drożdżowego z uwzględnieniem specyfiki produkcji 
zakładu Twojej praktyki”
Wyjaśnienie tematyki pracy domowej

Wprowadzenie do tematyki kolejnych zajęć
Pożegnanie klasy

5 minut;

5 minut;

2 minuty

25 minut

5 minut

2 minut

1 minuta



Treści szczegółowe lekcji, notatka, oraz zadania do wykonania:

Temat: Składniki ciasta drożdżowego- proces fermentacji alkoholowej

1.Składniki ciasta drożdżowego podzielić można na dwie grupy:

składniki podstawowe 

składniki uzupełniające 

a) składniki podstawowe:

mąka 

drożdże

płyn 

sól

mleko

              b) składniki uzupełniające:

cukier

jaja

substancje smakowo- zapachowe

tłuszcz

2.Przygotowanie surowców do produkcji ciasta drożdżowego

o mąkę używaną do produkcji  ciasta należy przesiać  w celu usunięcia  zanieczyszczeń i 

napowietrzenia 

o drożdże dodawane są do ciasta w formie zawiesiny (tzw. mleczka drożdżowego)

o tłuszcz przed wprowadzeniem do ciasta musi być rozpuszczony a następnie ochłodzony

o cukier i sól dodaje się do ciasta w formie roztworu (rozpuszczony w wodzie)

• Przebieg fermentacji alkoholowej w cieście drożdżowym 

                        C6H12O6  à 2C2H5OH + 2CO2 + 28kcal

                                 

                    Drożdże

       cukier prosty   à   alkohol etylowy + dwutlenek węgla +ciepło

a) fermentacja alkoholowa jest zjawiskiem przemiany cukru na alkohol i dwutlenek węgla pod 

wpływem enzymów drożdży (enzymy zymazy)

b) w procesie fermentacji w cieście drożdżowym drożdże rozkładają cukry zawarte w mące, oraz 

sacharozę dodaną do ciasta (cukier kryształ). Rozkład cukrów odbywa się w wyniku działania 

enzymów drożdży. W procesie fermentacji alkoholowej powstaje oprócz głównego produktu tj. 

alkoholu powstaje dwutlenek węgla którego uwalnianie się powoduje spulchnianie ciasta- w 

cieście powstają pęcherzyki gazu który zwiększa objętość ciasta (ciasto rośnie).

2. Czynniki wpływające na właściwy przebieg fermentacji alkoholowej: 

    



a)  dostęp tlenu zapewniają następujące czynności technologiczne

napowietrzenie mąki podczas przesiewania

miesienie ciasta podczas którego następuje wtłaczanie powietrza

przebijanie ciasta podczas rozrostu co uwalnia nadmiar nagromadzonego dwutlenku węgla

                  b)  utrzymanie właściwej temperatury

optymalna temperatura sprzyjająca rozmnażaniu się drożdży i fermentacji alkoholowej waha się od 25 – 

35  C zależnie od fazy produkcji oraz gęstości ciasta (im gęstsze ciasto tym temperatura powinna być 

wyższa)

c) właściwe stężenie soli- dodatek soli w gramach 1% w stosunku do ilości mąki 

d) odpowiednia kwasowość środowiska

optymalne dla prawidłowego rozwoju drożdży jest podłoże o odczynie lekko kwaśnym (PH 4-5)

podpis prowadzącego lekcję:                                           podpis hospitującego lekcję:

.........................................                                          ……………………………………………………
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