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Część 2

Ukwaszanie ciast pszennych

na skróty
 Czym charakteryzują się 5-fazowe metody 
prowadzenia kwasu?

 Jak wzmocnić właściwości organoleptyczne 
kwasu pszennego?

 Kwas pszenny z fermentatora, bez startera,  
z miodem

Plecionki   k rok po k roku  l  54 l  Plecionki   k rok po k roku

dr Józef Sadkiewiczmgr inż. Adam Melkowski

jest absolwentem Wyższej Szkoły 

Rolniczej w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu) na Wydziale 

Technologii Rolno-Spożywczej 

o specjalizacji technologia 

przetwórstwa zbóż i strączkowych. 

Około 40 lat pracował w branży 

spożywczej, głównie związanej 

z piekarstwem. Jest członkiem 

i ekspertem ICC Polska oraz 

wykładowcą w Szkole Piekarstwa 

Sadkiewicza w Bydgoszczy. 

Współpracuje z branżowymi 

periodykami „W Piekarni 

W Cukierni” oraz „Piekarstwo”.

Adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na 
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zakładzie Technologii Żywności. 

Wieloletni praktyk i ekspert w branży zbożowo-młynarsko-piekarskiej, 
prezes i współwłaściciel Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o. 
w Bydgoszczy, kontynuator pomysłów i pasji taty - profesora dr hab. inż. Kazi-

mierza Sadkiewicza twórcy i założyciela zakładu. Pomysłodawca i organizator 
zajęć interaktywnych i edukacyjno-szkoleniowych realizowanych we własnym 

Instytucie CPKZ dla piekarzy kucharzy i nauczycieli.

Dzięki tym wszystkim działaniom Instytut pod marką Sadkiewicz z biegiem lat 
stał się bezpieczną przystanią dla wszelkiego rodzaju działań promujących rynki 

żywności opartych na lokalnych zasobach surowców w branży piekarskiej 
i kulinarnej. W swojej działalności promuje i wytwarza produkty wg. starych

receptur. Kieruje się mottem „powracamy do korzeni smaków”, dbając o to, by 
były zrobione z naturalnych składników, pochodziły od producentów 

regionalnych oraz z okolicznych gospodarstw ekologicznych. 

 Zaprasza do współpracy ludzi nauki i sztuki - dietetyków, piekarzy, 
pasjonatów gotowania i sztuki kulinarnej. Jego misją jest zwiększenie 

zainteresowania producentów i konsumentów żywnością wysokiej jakości. 
Członek m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Kucharzy Euro-Toques Polska, 

Stowarzyszenia na rzecz Nauki i Technologii Żywności ICC Polska.

Zrozumienie technologii i dobranie właściwych parametrów produkcji pieczywa pszennego z zasto-
sowaniem ukwaszenia części mąki pszennej nie jest proste. Aby ułatwić to zadanie Czytelnikowi, 
w artykule zaprezentowano procedury przygotowania ciasta na wybrane asortymenty pieczywa 
stosowane od lat na południu Europy – we Francji i Włoszech.

Przykładowe receptury za-
mieszczone w tej części cy-
klu zaczerpnięto z publikacji: 

M. Brandta i M. Gänzle’a „Zakwas” oraz 
J. Hamelmana „Chleb”. Zawarte w opi-
sach i recepturach typy mąk oznaczo-
no odpowiednio do stosowanych w Pol-
sce rodzajów mąk pszennych według  
PN-A-74022:2003 oraz żytnich według  
PN-A-74032:2002. 

Tradycyjne metody 
wyprowadzania  
kwasu pszennego
W listopadowym numerze „Mistrza Bran-
ży”, w tekście poświeconym ukwaszaniu 
ciast pszennych podano bardzo prostą 
i niezawodną metodę wytwarzania kwa-
su pszennego z zastosowaniem starte-
ra w postaci kultur bakterii kwasu mle-
kowego oraz przy użyciu fermentora. 
Mimo że wymaga ona inwestycji – zaku-
pu urządzenia – jest stosunkowo szybka 
i gwarantuje powtarzalną, wysoką jakość 
kwasu pszennego.
Pomimo tych korzyści wielu francuskich 
piekarzy stosuje tradycyjne, pięciofazo-
we metody, które w efekcie dają pro-
dukt końcowy o bogatszym bukiecie 

smakowym i wyraźniejszym aromacie, 
uzyskiwanym dzięki długiemu czasowi 
fermentacji. Metodę tę przedstawiono 
w tabeli 1.
Charakteryzuje się ona, tak jak i kolejne 
prezentowane metody pięciofazowe, od-
rzucaniem dużej części fazy poprzedniej 
przy wyprowadzaniu następnej. W meto-
dzie prezentowanej w tabeli 1 ukwaszanie 
mąki pszennej odbywa się na zasadzie 
wyselekcjonowania pożądanej mikro-
flory przez stosowanie odpowiednio ni-
skiej temperatury oraz różnych czasów 
fermentacji. W pierwszej fazie dolewka 
wody ma temperaturę 30°C, w drugiej 
fazie ok. 20°C, a w kolejnych 15°C. Wy-
maga to czynnego i fachowego zaan-
gażowania obsługujących pracowników 
przez trzy do czterech dni, a pomimo 
to trudno zachować powtarzalną i po-
żądaną jakość produktu końcowego, tj. 
pszennego kwasu.
W drugiej metodzie ukwaszania przed-
stawionej w tabeli 2 stosowane są wyż-
sze temperatury fermentacji oraz dłuższy 
czas dla każdej fazy. Tzw. „dokarmia-
nie”, czyli dosypywanie mąki, począwszy 
od fazy drugiej, powinno odbywać się 
dwa razy w odstępie 12 godzin. W celu 
wzmocnienia walorów organoleptycz-
nych gotowego kwasu można stosować 
jego „dokarmianie”, przedłużając fer-
mentację o kolejne dwa do trzech dni, 
stosując te same parametry jak w fazach 
od drugiej do piątej.
W ten sam sposób należy postępować 
podczas wyprowadzania kwasu pszenne-
go płynnego, którego technologię przygo-
towania przedstawia tabela 3.

mąka pszenna typ 550  87,4 kg

mąka żytnia typ 1150  0,5 kg

kwas pszenny z fermentora 

(wydajność 200) 15,2 kg

drożdże piekarskie  0,8 kg

sól  2 kg

woda   66,4 kg

Razem ciasto  176,8 kg

Miesienie (miesiarka spiralna)

wolne obroty   10 min

szybkie obroty  5 min

Przygotowanie ciasta

czas spoczynku w dzieży po miesieniu 90 min

ważenie kęsów – naważka jednostkowa    0,34 kg

delikatne formowanie i spoczynek kęsów 30 min

formowanie pożądanego kształtu i układanie 

w pojemnikach lub workach wysypanych mąką

Rozrost kęsów

temperatura fermentacji  28°C

czas fermentacji  60 min

wilgotność w komorze rozrostowej 60%

przekładanie kęsów na blachy, nacinanie  

i pozostawienie do obeschnięcia

Wypiek

temperatura zapiekania  250 A 200°C

temperatura wypieku  280  A 230°C

czas wypieku   25 min

zaparowanie nieznaczne

upiek   28%

Receptura i technologia produkcji  
bagietki metodą nowoczesną

Pełne smaku pieczywa tworzy tylko właściwie przefermentowana 
mąka dodawana do ciasta w postaci kwasu.

IDEALNE URZĄDZENIA 
DO PRODUKCJI 
NATURALNYCH 
KWASÓW: 

PSZENNYCH

ŻYTNICH 

RAZOWYCH

BakerLink Dworaczek, Staroń Spółka Jawna
93-232 Łódż, ul. Lodowa 91

tel. +48 604 138 458, tel. +48 506 932 052
biuro@bakerlink.pl, www.bakerlink.pl

Fermentatory serii BAKER to genialny pomysł, który pozwala na powrót 

tradycyjnego rzemiosła i produkcji pieczywa o niepowtarzalnym smaku.

W zaledwie kilku prostych krokach, poprzez napełnienie fermentatora wodą 

i mąką, ustawieniu czasu fermentacji uzyskujemy własny, najwyższej jakości 

kwas piekarski.

Cały proces fermentacji jest sterowany elektronicznie, dzięki czemu idealnie 

sfermentowany, w pełni aktywny kwas jest cały czas do Waszej dyspozycji.
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Nazwa 
fazy

Faza 
poprze-

-dnia

Mąka 
pszen-
na typ 
1400

Mąka 
pszen-
na typ 

750

Woda Sól Słód Masa 
mąki Masa fazy Konsy-

stencja

Tempera-
tura fazy

[°C]

Czas 
fermen-

tacji
[godz.]

Faza 1 – 
zaczątek ∙ 500 600 15 500 1115 220 24-26 8

Faza 2 1000 1000 300 30 1448,4 2330 158,8 14-16 24
Faza 3 1500 1500 800 2432,5 3800 156,2 14-16 18
Faza 4 2500 2500 1200 50 4100,3 6250 151,2 14-16 10
Faza 5 
– kwas 
pszenny

3500 3500 1800 70 5796,2 8870 151,8 14-16 12

 k Tabela 1. Tradycyjna francuska metoda wyprowadzenia kwasu pszennego levain o konsystencji sztywnej z zastosowaniem słodu pszennego

Nazwa 
fazy

Faza po-
przednia

Mąka 
pszenna 
typ 2000

Mąka 
pszen-
na typ 

550

Woda Sól Masa 
mąki Masa fazy Konsy-

stencja

Tempera-
tura fazy

[°C]

Czas 
fermen-

tacji
[godz.]

Faza 1 –
zaczątek ∙ 300 300 390 600 990 165 24-27 24

Faza 2 300 300 180 30 481,8 780 161,9 24-27 24

Faza 3 300 300 180 485,3 780 160,7 24-27 24

Faza 4 300 300 180 50 486,7 780 160,3 24-27 24
Faza 5 
– kwas 
pszenny

300 300 180 70 487,2 780 160,1 24-27 24

 k Tabela 2. Metoda wyprowadzenia kwasu pszennego levain o konsystencji sztywnej bez zastosowania startera

Nazwa 
fazy

Faza po-
przednia

Mąka 
pszenna 
typ 2000

Mąka 
pszen-
na typ 

550

Woda Miód Masa 
mąki Masa fazy Konsy-

stencja

Tempera-
tura fazy

[°C]

Czas 
fermen-

tacji
[godz.]

Faza 1 – 
zaczątek ∙ 300 375 10 300,0 685 225,0 24-27 24

Faza 2 200 90 90 225 267,6 605 226,1 24-27 24

Faza 3 200 90 90 225 268,5 605 225,4 24-27 24

Faza 4 200 90 90 225 268,7 605 225,1 24-27 24

Faza 5 
– kwas 
pszenny

200 90 90 225 268,8 605 225,0 24-27 24

 k Tabela 3. Metoda wyprowadzenia kwasu pszennego levain o konsystencji płynnej z zastosowaniem miodu

Nazwa fazy Faza po-
przednia

Mąka 
pszenna 
typ 550

Mąka 
żyt-

nia typ 
1150

Woda

Kul-
tury

starte-
rowe

Droż-
dże Sól Masa 

mąki
Masa 
fazy

Konsy-
stencja

Tempe-
ratura 
fazy
[°C]

Czas 
fer-

menta-
cji

[godz.]

kwas pszenny ∙ 7,6 7,6 0,08 0,02 7,6 15,2 200 30-25 16

ciasto 15,2 87,4 5,0 66,4 0,8 2,0 100,0 176,8 174 28-30 1,5

 k Tabela 4. Schemat wytwarzania ciasta na bagietki z zastosowaniem płynnego kwasu z fermentora
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mąka pszenna typ 550   85,0 kg

słód pszenny w proszku   0,01 kg

kwas pszenny (wydajność 225) 33,8 kg

drożdże piekarskie   0,5 kg

sól    2 kg

woda     51,3 kg

Razem ciasto   172,5 kg 

Miesienie (miesiarka spiralna)

wolne obroty (tylko mąka, woda i kwas) 10 min

odstawienie w dzieży  20-60 min

szybkie obroty (po dodaniu soli, słodu 

 i drożdży)  1,5-2 min 

Przygotowanie ciasta

wolne obroty (tylko mąka, woda i kwas) 10 min

odstawienie w dzieży  20-60 min

szybkie obroty (po dodaniu soli, słodu  

i drożdży)  1,5-2 min

Rozrost kęsów

temperatura fermentacji 24,5°C

czas fermentacji   60 min

przekładanie kęsów na blachy, nacinanie  

i pozostawienie do obeschnięcia

Wypiek

temperatura wypieku  240°C

czas wypieku   24-26 min

zaparowanie normalne  

Receptura i technologia produkcji 
bagietki metodą tradycyjną

Nazwa 
fazy

Faza po-
przednia

Mąka 
pszenna 
typ 550

Mąka 
żyt-

nia typ 
2000

Mąka 
pszenna 

typ 
750

Woda Droż-
dże

Słód 
pszen-
ny w 

prosz-
ku

Sól Masa 
mąki

Masa 
fazy

Konsy-
stencja

Tempe-
ratura 
fazy
[°C]

Czas 
fer-

menta-
cji

[godz.]
zaczą-

tek ∙ 0,66 0,65 1,67 1,33 3,0 225

kwas 
pszenny 3,0 15,00 18,8 16,3 36,8 225 21 12-16

ciasto 33,8 85,0 51,3 0,5 0,01 2,0 100,0 172,5 170 24-25 1

 k Tabela 5. Schemat wytwarzania ciasta na bagietki z zastosowaniem płynnego zaczątku otrzymanego metodą z tabeli 3

 k Tabela 6. Schemat wytwarzania ciasta na ciabattę z zastosowaniem płynnego zaczątku z fermentora

mąka pszenna typ 550  89,3 kg

mąka żytnia typ 1150   3,0 kg

kwas pszenny z fermentora 

(wydajność 200)  15,5 kg

drożdże piekarskie   1,4 kg

sól   2 kg

oliwa z oliwek   0,8 kg

woda    65,5 kg

Razem ciasto   177,6 kg

Miesienie (miesiarka spiralna) 

wolne obroty   10 min

szybkie obroty   7 min

Przygotowanie ciasta

czas spoczynku po miesieniu w dobrze 

naoliwionej dzieży   90 min

odważanie kęsów pierwotnych 

i rozwałkowanie 

na prostokąty o wym. 80x60 cm 10,5 kg

przełożenie do specjalnych form  

posypanych mąką i spoczynek 

kęsów pierwotnych  60 min

dzielenie na kęsy jednostkowe i wykładanie 

na blachy stroną posypaną mąką do góry 

0,15 kg

We wszystkich prezentowanych receptu-
rach zaleca się okrywanie lnianym płótnem 
lub folią spożywczą dzież z ciastem podczas 
spoczynku oraz kęsów podczas spoczynku, 
a przed rozrostem końcowym. 

Receptura i technologia  
produkcji ciabatty

Rozrost kęsów

temperatura fermentacji  30°C

czas fermentacji   60 min

wilgotność w komorze rozrostowej 65%

Wypiek

temperatura zapiekania   250°C

temperatura wypieku  200°C

czas wypieku   35 min

zaparowanie normalne

upiek    16%

Nazwa 
fazy

Faza po-
przednia

Mąka 
pszenna 
typ 550

Mąka 
żyt-

nia typ 
1150

Kultury 
starte-
rowe

Woda Droż-
dże

Oliwa 
z oli-
wek

Sól Masa 
mąki

Masa 
fazy

Konsy-
stencja

Tempe-
ratura 
fazy
[°C]

Czas 
fer-

menta-
cji

[godz.]
kwas 

pszenny ∙ 7,72 0,08 7,72 0,02 7,72 15,54 200 30-25 16

ciasto 15,5 89,3 3,0 65,5 1,4 0,8 2,0 100,0 177,6 173 28 1,5


