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Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

 

Dział nr 4: Mąka w produkcji gastronomicznej 

 

Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku. Wiadomości 
uzupełnij z podręcznika str. 245 - 254 

Wszelkie  zapytania możesz zadać na czacie na 
platformie Teams lub wysyłaj pocztą mailową na adres:  

 jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 
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1. Wykorzystanie mąki do zagęszczania potraw 
Zapoznaj się z właściwościami skrobi, które są wymienione w podręczniku 
strona 236-237. 

Właściwości tworzenia kleiku skrobiowego wykorzystujemy do zagęszczania potraw.  

Zagęszczanie prowadzimy następującymi sposobami:                                                                                         
– zawiesinami,                                                                                                                                                                 
– podprawą zacieraną,                                                                                                                                                         
– zasmażkami                                                                                                                                                                                 
–  przez oprószanie,                                                                                                                                                          

Zagęszczanie potraw zawiesiną.                                                                                                                          
Zawiesinę tworzy zimny płyn (wywar, woda, mleko, śmietana) oraz mąka.                                                               
Technika wykonania:                                                                                                                                                        
– sporządzić zawiesinę z płynu i mąki                                                                                                                          
– połączyć z resztą potrawy, zagotować. 

Zagęszczanie podprawą zacieraną.                                                                                                                   
Podprawę zacieraną przygotowuje się z mąki i tłuszczu (masła, margaryny) w proporcji 1:1. 
Zastosowanie do zagęszczania zup dietetycznych i jarzyn.  

Technika wykonania:      

                                                                                                                                                
– mąkę utrzeć z tłuszczem  i uformować kulę (duża ilość, mało 
płynu w potrawie),                                                
– mieszaninę mąki i tłuszczu  rozprowadzić gorącym płynem 
lub włożyć do potrawy (mało płynu),                                                
– zagotować, mieszając. 

 
Zagęszczanie zasmażką:                                                                                                                                    
Zasmażkę przygotowujemy, ogrzewając mąkę z tłuszczem na patelni w proporcjach 1:1.               
Rozróżniamy trzy stopnie zasmażek. 

Zasmażka I stopnia  

 

 

Zasmażka I stopnia  jest jasna, wręcz biała. 
Uzyskuje ją się przez krótkie zasmażanie mąki 
na tłuszczu. Można ją stosować do 
zagęszczania sosów białych, jasnych takich jak 
sos beszamelowy, koperkowy, potrawkowy. 
Ten rodzaj zasmażki najbardziej zagęszcza 
potrawy. 

 

 



Zasmażka II stopnia 

 

Zasmażka II stopnia ma złoty kolor. Uzyskuje się 
ją po przez dłuższe zasmażanie mąki na tłuszczu 
niż zasmażki I stopnia. Nadaje potrawą lepszy 
smak niż zasmażka I stopnia, ale nieco mniej je 
zagęszcza. Można ją stosować tak jak zasmażkę 
pierwszego stopnia do jasnych sosów, ale 
również do tych ciemnych. Znajdzie 
zastosowanie również przy podprawianiu zup. 

 

 

 Zasmażka III stopnia 

 

Zasmażka III stopnia to najciemniejsza 
zasmażka. Najmniej zagęszcza potrawy. Mąkę 
smaży się do uzyskania brązowego koloru. 
Znajduje ona zastosowanie przy 
przygotowywaniu ciemnych sosów 
pieczeniowych oraz grzybowych. 

 

Technika wykonania zasmażki:                                                                                                                                                       
– rozgrzać tłuszcz na patelni,                                                                                                                                 
– dodać mąkę i ogrzewać do wymaganego stopnia,                                                                                                 
– rozprowadzić gorącą zasmażkę  zimnym płynem, intensywnie  mieszając,                                                                                       
– zagotować z dodanym płynem,                                                                                                                           
– połączyć z potrawą 

Przy zagęszczaniu potraw każdą ze zasmażek należy stosować się zasady aby zimny 
płyn wlewać do ciepłej zasmażki, lub ciepły płyn do zimnej zasmażki. W ten sposób 
unikniemy powstania grudek, a sos będzie miał aksamitną konsystencję. 

 

Zagęszczanie przez oprószanie                                                                                             
Oprószanie  mąką: stosuje się do warzyw gotowanych w małej ilości wody, 
najczęściej do marchewki i kalafiora. Marchewkę posypuje się mąką 
wymieszaną z małą ilością cukru, a następnie zagotowuje. 

 Odmianą oprószania jest glazurowanie.  Jest to posypywanie potrawy suchą 
mąką ziemniaczaną , stosowane najczęściej do warzyw z wody. 
 
  



Przykłady potraw zagęszczanych różnymi sposobami. 
 

1. Marchew oprószana :                                                                                   
normatyw surowcowy na 4 porcje: 
Marchew        600g 
Masło                30g 
Mąka                 20g 
Sól, cukier 

Sposób wykonania: 
 Przeprowadzić obróbkę wstępną marchwi 
 Pokroić marchew w drobną kostkę 
 Zagotować wodę z solą i tłuszczem(!),  
 Wrzucić marchew i ugotować.  
 Jeżeli po ugotowaniu jest dużo płynu należy go odlać 
 Marchew oprószyć mąką wymieszaną z cukrem, wymieszać, ponownie 

zagotować 
 Odlany płyn można ponownie dodać do marchwi. 

W czasie oprószania potrawa powinna być pozbawiona płynu, wtedy nabiera 
właściwej gęstości i odpowiedniego wyglądu. Gdy w potrawie jest nadmiar 
płynu należy go odlać do innego naczynia , a po oprószeniu dodać do 
potrawy. 
Sprzęt i narzędzia: 
Miska na odpadki, nóż do obierania, deska, nóż do krojenia, garnek z 
pokrywką , garnek  do odlania nadmiaru wody, sitko do maki, łyżka 
  
UWAGI DOTYCZĄCE OPISÓW SPORZĄDZANIA POTRAW NA 
SPRAWDZIANACH:  
 

 Do gotowania zawsze stosujemy garnek z pokrywką 
 Zazwyczaj potrzebujemy miskę na odpadki 
 Wykorzystujemy w produkcji tylko i wyłącznie surowce 

wymienione w recepturze (normatywie surowcowym). Nic nie 
dodajemy od siebie, ale też każdy surowiec wymieniony musimy 
użyć. 

 Jeżeli w zadaniu mamy polecenie obliczenia ilości surowców to 
wykonujemy te obliczenia 

 

 

2. Kapusta zasmażana 
normatyw surowcowy na 4 porcje: 
kapusta włoska       600g 
cebula                        30g 
smalec                        15g 
mąka pszenna            15g 
sól, cukier, kwasek cytrynowy    do smaku 

Sposób wykonania 
 Kapustę umyć i oczyścić, poszatkować i ugotować  



 Zrumienić na tłuszczu cebulę, dodać mąkę, zrumienić na 
jasnozłoty kolor 

 Dodać zasmażkę do kapusty, wymieszać zagotować  
 Doprawić do smaku solą, cukrem, kwaskiem 

Sprzęt  narzędzia: 
Miska na odpadki, deska, nóż, szatkownica, garnek z pokrywką, patelnia, 
łyżka. 

 

 

2. Zastosowanie mąki do produkcji potraw 
POTRAWY MĄCZNE    sporządza się przede wszystkim z mąki i płynu. W 
zależności od ciasta w jego skład mogą wchodzić: 

- jaja                                                                                                                                                  
- tłuszcz                                                                                                                                                
- cukier                                                                                                                                             
-przyprawy, sól 

O powstaniu ciasta decydują zawarte w mące białka, które po dodaniu do niej wody 
pęcznieją i tworzą tzw. gluten.  

    Gluten nadaje ciastu elastyczność i sprężystość występuje w ciastach w postaci 
siatki, w oczkach, której są zamknięte ziarna skrobi i pozostałe składniki . Siatka 
glutenowa ułatwia zatrzymywanie gazów, przez co ciasto staje się  pulchne.   

Etapy produkcji ciasta: 
 Przesiewanie mąki, w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i 

napowietrzenia mąki. 

 Zarabianie ciasta- łączenie wszystkich składników, ustalenie konsystencji ciasta. 

 Wyrabianie- składniki zostają sklejone w jednolitą masę, w cieście tworzy się 
gluten i pęcznieje skrobia, wprowadzone do ciasta zostaje powietrze. Wyrobione 
ciasto ma lśniącą powierzchnię, jednolita barwę i gęstość, nie ma smug i grudek. 

 Formowanie – nadanie kształtu 

 Obróbka cieplna - następuje rozklejenie skrobi, koagulacja białek i utrwalenie 
kształtu, wzrasta objętość wyrobów i porowatość. 

 
 
 
 



PODZIAŁ CIAST: 

A) Zarabiane w naczyniu 

- Naleśnikowe 

- Lane 

- Kładzione 

- Półfrancuskie 

- Francuskie 

B) Zarabiane na stolnicy 

- Zacierkowe 

 -Makaronowe 

 -Pierogowe 

C) Ziemniaczane 

 

 

Ciasta zarabiane w naczyniu 

 
 

 

 
Zastosowanie: dodatek do zup, np. 
mlecznych, czystych. Porcja 80 g. 



 

 

 

 
Zastosowanie:  
- dodatek do zup czystych 80g 
- dodatek do dań zasadniczych 
150g 
- danie zasadnicze 250g 

 

 

 

 
Zastosowanie:  
- dodatek do zup czystych 80g 
- dodatek do dań zasadniczych 100g 
- danie zasadnicze 200g 

 

 

 
Zastosowanie:  
-dodatek do dań zasadniczych-200g 
(np. potrawy duszone),  
- danie zasadnicze 300g 



 
                    oraz jaja i sól. 
 

 
Naleśniki po usmażeniu formuje się w zależności od przeznaczenia: 

 w chusteczkę lub kopertę - z farszem słodkim 

 

 w rulon o bokach otwartych - naleśniki biszkoptowe 

 

 w rulon zamknięty - z nadzieniem pikantnym, panierowane w 
jajku i bułce, obsmażane 

 

 

 w sakiewkę - z farszem słodkim lub słonym 

 

 

 w makaron 

 

 
Zastosowanie:  
- zupy czyste ( makaron 
naleśnikowy, paszteciki , krokiety) 
- danie zasadnicze 
- deser 
- gorąca przekąska 
 

 

 

 

 

 

Naleśniki biszkoptowe -  są delikatniejsze i bardziej puszyste od tradycyjnych 

naleśników. Ich przygotowanie zajmuje nieco więcej czasu, bo należy osobno ubić pianę 

z białek, którą dodaje się na końcu do ciasta wymieszanego z pozostałych składników. 

Zapoznaj się z przepisami z podręcznika ze stron: 585-586. 

 



Ciasta wyrabiane na stolnicy 
Surowce podstawowe: mąka pszenna oraz płyn (woda, mleko lub 
jaja).Ciasta te można wyrabiać z dodatkiem wody gdyż duża ilość glutenu 
nadaje ciastu sprężystość i zapobiega rozgotowaniu 

 

rodzaje ciasta i jego asortymenty 

1.Ciasto makaronowe :                             
- kluski,                                                     
- makaron,                                                   
- łazanki                                         
2.Ciasto pierogowe:                               
- pierogi,                                                      
- uszka,                                                      
- kołduny                                       
3.Ciasto zacierkowe: zacierka 
skubana, tarta, siekana 

Proporcje surowców:  
 
 
1 kg mąki, 2-4 jaj, 250-300 
 
1 kg mąki, 5-10 jaj, 0-120 ml 
 
 
 
 

1 kg mąki, 0-2 jaj, 300-500 ml płynu 

 
1 kg mąki, 0 jaj, 500 ml płynu 

 

 

 

 



 

 

 



 

Ciasto ziemniaczane 

 

 


