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Klasa: ……….

Data: …………….……….

Temat zajęć: Metody produkcji ciast drożdzowych

Przedmiot: technologia (ZSZ)

Korelacja: surowce i materiały pomocnicze, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie z metodami prowadzenia ciast drożdżowych, porównanie metod 
prowadzenia ciast, poznanie zjawisk towarzyszących fazom tworzenia się ciasta

Metody pracy: metoda podająca, pogadanka, wykład;

Formy pracy: praca grupowa;

Czas: 2 godziny lekcyjne;

Środki dydaktyczne: schematy technologiczne, 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.
„Metody produkcji ciast drożdzowych”

Przypomnienie podziału surowców do produkcji ciasta drożdżowego i zasad
przygotowania surowców do produkcji oraz przebiegu procesu
fermentacji alkoholowej w cieście drożdżowym 
Jednofazowa metoda produkcji ciasta drożdżowego
Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową
Zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas tworzenia się ciasta

Pogadanka dotycząca odrębności metod produkcji ciast drożdżowych w różnych 
zakładach produkcyjnych i zastosowania tych metod do odrębnego asortymentu 
wyrobów
Ocena aktywności uczniów

Podanie tematu pracy domowej.
„Opisz zastosowanie metod produkcji 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

65 minut

10 minut

2 minut

1 minuta



Treści szczegółowe lekcji, notatka, oraz zadania do wykonania:

Temat: Metody produkcji ciast drożdzowych

1. Jednofazowa metoda produkcji  ciasta drożdżowego zwana również metodą bezpośrednią polega na 

produkcji  ciasta  bez  sporządzania  rozczynu.  Metodą jednofazową sporządzić  można ciasto  dwoma 

sposobami:

na zimno

na ciepło

2. Metoda na zimno:

Ma zastosowanie najczęściej przy produkcji ciast półfrancuskich, ciasto sporządzone tą metodą może 

leżakować i dojrzewać w temperaturze 6 – 8 

stopni C w ciągu kilku godzin. Ze względu na długi czas wytwarzania ciasta metoda ta jest rzadko 

stosowana.

3. Metoda na ciepło:

Umożliwia  szybkie  sporządzanie  ciasta  w  tym  celu  należy  wykonać  następujące  czynności 

technologiczne:

a) rozprowadzić drożdże w mleku podgrzanym do temperatury 40 stopni C

b) dodać rozpuszczoną sól 

c) dodać podgrzaną masę jajowo- cukrową

d) wszystkie składniki dodane wymieszać z mąką

e) w końcowej fazie miesienia wprowadzić do ciasta podgrzany tłuszcz.

Po dokładnym połączeniu z tłuszczem ciasto powinno leżakować przez 2 – 3 godzin. W celu optymalnych 

warunków dla fermentacji alkoholowej temperatura ciasta powinna w tym przypadku wynosić około 32 stopnie 

C. W czasie fermentacji stosuje się jedno lub dwukrotne przebijanie ciasta:

W celu usunięcia nadmiaru zgromadzonego w cieście dwutlenku węgla i wprowadzeniu tlenu. Podczas 

przebijania dodaje się niewielką ilość mąki oraz tłuszczu.

Czynność tą nazywa się zdobieniem. Tak uzyskane ciasto cechuje wysoka jakość.



 Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową 

1. Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową tzw. pośrednią polega na uprzednim przygotowaniu 

rozczynu drożdży a następnie ciasta.

                                   Drożdże + część płynu + część mąki = rozczyn

2. Dwufazowa metoda wytwarzania ciasta drożdżowego zwana jest metodą rozczynową lub pośrednią 

polega na wykonywaniu następujących czynności technologicznych:

Przygotowanie rozczynu: 

      w tym celu stosuje się od 35 – 50% mąki, 60 – 100% ilości płynu oraz całą      

      ilość drożdży przewidzianą recepturą.

Sporządzanie rozczynu:

Rozprowadzenie drożdży w niewielkiej  ilości  mleka podgrzanego do temperatury  30 – 35 

stopni  C,  dodać  przeznaczoną  ilość  mąki  (można  także  dodać  niewielką  ilość  cukru  co 

przyśpiesza  proces  rozmnażania  się  drożdży).  Wszystkie  składniki  należy  dokładnie 

wymieszać,  a  powierzchnię  rozczynu  przysypać  warstwą  mąki  (około  1cm)  w  celu 

zapobiegania tworzenia się skorupy na powierzchni rozczynu

Umieszczenie przygotowanego rozczynu w komorze fermentacyjnej o temperaturze 25 – 30 stopni C,

 czas fermentacji rozczynu waha się od 1 – 1,5 godziny

-     Przerobienie dojrzałego rozczynu na ciasto i dodanie podgrzanej masy     

       jajowo- cukrowej, rozpuszczonej soli i substancji smakowo-

       zapachowych, a następnie dokładnie wymieszanie wszystkich składników     

       z pozostałą ilością mąki 

dwukrotne przebijanie ciasta w odstępie czasu 30 – 60 minut, dodanie rozpuszczonego i schłodzonego 

tłuszczu (proces zdobienia  ciasta),  oraz przesypywanie ciasta niewielka  ilościa mąki  (proces  osuszania 

ciasta)



fazy tworzenia się ciasta

 
Fazy Nazwa fazy Zachowanie się mieszaniny, właściwości
  I Wstępna- mieszanie 

składników.
Cząstki mąki zaczynają wchłaniać wodę (zjawisko hydratacji), łączą się 
stopniowo w pojedyncze, wilgotne skupiska, wyzwala się ciepło. 
Mieszanina o luźnej konsystencji, lepka w dotyku.

  II Zawiązywanie struktury 
ciasta.

Intensywne chłonięcie wody (osmotycznie, mechanicznie), początek 
tworzenia struktury ciasta i glutenu (ciasto pszenne) wskutek łączenia się 
pojedynczych grudek zwilżonej mąki. Spoista masa (ciasto), wilgotna na 
powierzchni, lepka. 

  III Porządkowanie 
struktury ciasta.

Kształtowanie się lepko- sprężystych cech ciasta, woda znika z 
powierzchni, powierzchnia obsycha. Ciasto oddziela się od ścian dzieży 
(komory mieszenia).

  IV Rozwój ciasta. Mechaniczne oddziaływanie na ciasto powoduje uzyskanie ekstremalnych 
właściwości lepko- sprężystych. Powierzchnia ciasta gładka, ciasto 
hałasuje (uderzając o powierzchnię dzieży). Uzyskuje stałą konsystencję 
przez pewien czas, określany jako tolerancja na mieszenie.

  V Uplastycznianie ciasta 
(upłynnianie).

Ciasto mięknie, staje się mniej sprężyste, coraz bardziej ciągliwe aż do 
utrat spoistości oraz pojawienia się mazistości i płynięcia.

Ocena metod sporządzania ciasta drożdżowego:

a) Metoda dwufazowa- dzięki zastosowaniu tej metody uzyskuje się wyroby o lepszej 

jakości, lepszym aromacie i delikatnym miękiszu, wymagany jest mniejszy dodatek 

drożdży.  Metoda  ta  w  porównaniu  z  innymi  metodami  wytwarzania  ciasta 

drożdżowego jest bardziej pracochłonna i wymaga dłuższego czasu.  

b) Metoda jednofazowa-  wymaga większego  dodatku  drożdży,  gorszy jest  aromat 

ciasta. Metoda ta pozwala na uzyskanie ciasta w krótszym czasie.

podpis prowadzącego lekcję:                                           podpis hospitującego lekcję:

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