
1. Zboża 

Zboża to rośliny, które wytwarzają ziarno. Ziarno jest przetwarzane na produkty 
zbożowe. 
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Wyróżnia się następujące rodzaje zbóż: 

 pszenicę ― wykorzystywaną do wyrobu mąki, kasz i płatków; 

 żyto ― używane do produkcji mąki oraz spirytusu; 

 pszenżyto ― (krzyżówka pszenicy i żyta) wykorzystywane do produkcji mąki do 
celów piekarniczych; 

 owies ― wykorzystywany do produkcji mąki, kasz oraz płatków; 

 jęczmień ― stosowany do produkcji kasz oraz słodu stanowiącego podstawowy 
surowiec w produkcji piwa; 

 proso ― przeznaczone do produkcji kaszy jaglanej; 

 grykę ― wykorzystywaną do produkcji kasz; 

 kukurydzę ― stosowaną w produkcji mąki, kasz, płatków śniadaniowych, 
spirytusu i krochmalu; 



 ryż ― używany do wyrobu kasz, mąki, spirytusu, piwa oraz krochmalu. 

 

 

 

 

2. Mąka 

Mąka jest produktem powstałym w wyniku przemiału i oczyszczania ziaren zbóż. 
Wyróżniamy mąkę: pszenną, żytnią, jęczmienną, kukurydzianą i inne. 

 
Typ mąki określa zawartość popiołu, czyli związków mineralnych wyrażonych  

w gramach na sto kilogramów mąki. Typ mąki wyrażony liczbowo oznacza procentową 
zawartość popiołu pomnożoną przez tysiąc. Dla przykładu: mąka pszenna poznańska 
typu 500 zawiera 0,5% popiołu. 
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             Rodzaj mąki określa się przez podanie nazwy zboża, z którego została 
wykonana, oraz typu mąki. Wyższe liczby oznaczają mąki ciemniejsze, a niższe mąki 
bielsze. 

            Wyciąg mąki to ilość mąki otrzymanej z użytego do przemiału ziarna, wyrażona 
w procentach. Jeżeli ze 100 kg ziarna otrzymano 65 kg mąki, to mówi się, że wyciąg mąki 
wynosi 65%, a reszta około 35% to otręby. 

Podstawowy podział mąki w Polsce to podział na mąkę pszenną i żytnią, 
natomiast typy mąki precyzyjnie określają Polskie Normy:  

 PN-A-74022:2003 Przetwory zbożowe. Mąka pszenna; 

 PN-A-74032:2002  
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Wyróżniamy wg PN-A-74022:2003 następujące typy mąki pszennej: 

 Typ 450- tortowa 

 Typ 500 – poznańska, wrocławska, krupczatka, 

 Typ 550 – luksusowa 

 Typ 650 – pszenna, 

 Typ 750 – pszenna chlebowa, 

 Typ 1400 – sitkowa, 

 Typ 1850 – graham, 

 Typ 2000 – razowa, śrutowa, chlebowa. 

Wartość odżywcza mąki uzależniona jest od jej składu, głównie od jej wyciągu. 
Im mąka jest drobniej zmielona, tym mniejsza jest jej wartość odżywcza.  

Wartość wypiekowa (technologiczna) mąki jest to zespół cech 
charakteryzujących jej zachowanie w procesach przygotowawczych ciasta oraz podczas 
wypieku. O wartości odżywczej i wypiekowej mąki pszennej decydują białka, z których 
najważniejszymi są gliadyna i gluteina. Tworzą one ― po wymieszaniu mąki z wodą 
gluten ― lepką substancję nadającą ciastu pszennemu zdolność utrzymywania gazów, co 
w procesie pieczenia powoduje powstawanie gąbczasto-porowatej struktury miękiszu 
pieczywa. 

             Właściwości fizyczne mąki oceniamy za pomocą zmysłów. Weryfikacji 
podlega zatem: 

 barwa (uzależniona od rodzaju zboża i typu mąki) – powinna być jednolita, biała 
lub kremowo-biała, 

 występowanie uszkodzeń, zanieczyszczeń, szkodników, 

 smak i zapach – powinien być swoisty, lekko słodkawy, 

 stopień granulacji (rozdrobnienia), który ma wpływ na zdolność pochłaniania 
wody – im drobniejsza mąka, tym szybciej chłonie wodę, 

 wilgotność – mąka powinna zawierać nie więcej niż 15% wody. Wilgotność 
można sprawdzić przez ściśnięcie mąki w dłoni –mąka wilgotna po otwarciu 
dłoni zachowuje nadany kształt, a sucha się rozsypuje. 

 

Mąkę przechowuje się w workach lub torebkach papierowych bądź 
w magazynach suchych (wilgotność 70%, temperatura do 15°C), czystych, 
przewiewnych i wolnych od szkodników. 

Okres przechowywania zależy od rodzaju i typu mąki i wynosi odpowiednio: 

 Mąka pszenna – typ 450, 500, 550, 650  - 5 miesięcy 



 Typ 1400, 1850, 2000 – 3 miesiące, 

 Mąka żytnia – 4 miesiące. 

 

 

 

 

 

3. Kasze 

Kasze są to całe lub rozdrobnione ziarna zbóż, z których zostały usunięte w mniejszym 
lub większym stopniu części zawierające składniki nieprzyswajalne przez organizm 
ludzki. 

 
Produkcja kasz polega na pozbawianiu ziaren łusek, ich rozdrabnianiu oraz 

polerowaniu. Kasze mogą być również uszlachetniane poprzez parowanie, 
odmącznianie czy prażenie. 

Kasze dzielimy na otrzymywane: 

 poprzez obłuskiwanie i polerowanie ziarna (np. pęczak, gryczana, jaglana, ryż); 

 poprzez gniecenie, łamanie i cięcie ziarna (np. jęczmienna, gryczana, płatki 
owsiane i ryżowe); 

 w wyniku obtoczenia i polerowania pociętego lub połamanego ziarna (np. 
jęczmienna perłowa, manna). 

Ze względu na rodzaj zboża, z którego kasza została otrzymana, stosuje się następujący 
podział: 

 pszenica ― kasza: manna, pęczak, kuskus; 

 owies ― kasza: owsiana cała i łamana, płatki owsiane; 

 jęczmień ― kasza: pęczak, łamana, perłowa, płatki jęczmienne; 

 proso ― kasza jaglana; 

 gryka ― kasza: gryczana (prażona cała i łamana), krakowska (łamana, nieprażona, 
drobna); 

 kukurydza ― kasza kukurydziana, płatki kukurydziane, popcorn; 

 ryż ― ryż naturalny, paraboliczny, preparowany. 

Produktem ubocznym produkcji mąki i kaszy są otręby, które są bardzo bogatym 
źródłem białka, węglowodanów i składników mineralnych. 



Kasze przechowuje się w torebkach papierowych, woreczkach i pudełkach 
kartonowych, w temperaturze około 15–20°C, przy wilgotności 75%.okres 
przechowywania wynosi: 

 kasza manna – 5 miesięcy, 

 kasza jęczmienna – 9 miesięcy, 

 kasza gryczana – 10 miesięcy, 

 płatki owsiane – 3 do 6 miesięcy w zależności od okresu produkcji. 

 

 

 

4. Makarony 

Makarony otrzymywane są z mąki i wody z ewentualnym dodatkiem jaj. Formowane są 
pod ciśnieniem i odwadniane. 

 
Do produkcji makaronu wykorzystuje się mąkę makaronową typu 450, 500 i AD 

(Amber Durum z pszenicy). 

W zależności od kształtu wyrobu wyróżniamy następujące rodzaje 
makronu:  

 długi (np.: rurki, wstążki, nitki, spaghetti); 

 krótki (np.: rurki cięte, kolanka, krajanka, nitki cięte, świderki, muszelki); 

 drobny (np. gwiazdki); 

 inne (np.: zacierki, płaty makaronowe ― lasagne, grysik). 

W zależności od zastosowanych surowców do produkcji wyróżniamy 
następujące typy makaronu:  

 bez dodatku jaj (zwykły); 

 jajeczny (np.: jednojajeczny ― jedno jajko na kilogram mąki, dwujajeczny, 
czterojajeczny, pięciojajeczny, ośmiojajeczny); 

 wigor (z dodatkiem drożdży, które pozbawiono siły pędnej); 

 twarogowy (z dodatkiem twarogu odtłuszczonego). 

 Z dodatkiem karotenu 

Makarony pakuje się głównie w torebki polietylenowe. Przechowuje się je 
w temperaturze około 20°C, przy wilgotności wynoszącej 75%. Okres przechowywania 
nie dłuższy niż 8 miesięcy. Magazyny powinny być wietrzone. Makaron nie może być 
narażony na działanie szkodników: gryzoni, owadów. 



5. Pieczywo 

Pieczywo jest to produkt spożywczy powstały w wyniku pieczenia ciasta 
sporządzonego z mąki, wody, soli i ewentualnie innych dodatków, np. ziaren zbóż, maku, 
sezamu. Pieczywo spulchnia się przy użyciu drożdży, zakwasu (metoda biologiczna) 
bądź środków spulchniających (metoda chemiczna). 

 
Pieczywo dzieli się na:  

 żytnie; 

 mieszane; 

 pszenne; 

 dietetyczne; 

 wyroby pozostałe ― dzielone w zależności od użytego surowca na: 

− pieczywo żytnie (chleb żytni razowy, sitkowy, pytlowy, razowy na miodzie, 
starogardzki, regionalny i staropolski), 

− pieczywo mieszane (chleb mieszany poznański, praski, nałęczowski, 
kaszubski, zakopiański, mazowiecki),  

− pieczywo pszenne (zwykłe: chleb pszenny, graham, pszenny razowy, lecytal, 
bułki poznańskie, krakowskie, paryskie, montowe, parki, szwedki, solanki; 
wyborowe: chleb pszenny lecytynowy, bułki wrocławskie, maślane, 
wrocławskie, rogale, chałki, strucle, pieczywo pszenne półcukiernicze),  

− pieczywo specjalne (chleb pełnoziarnisty, pszenny błonwit, z otrębami, 
pieczywo chrupkie, chleb pumpernikiel, chleb konserwowy). 

Pieczywo sprzedawane jest w całości lub krojone. Pieczywo krojone pakowane 
jest przez producenta głównie w torebki foliowe, natomiast pieczywo sprzedawane 
w całości powinno być zapakowane przez sprzedawcę w torebkę foliową lub papierową. 

Chleb i inne rodzaje pieczywa należy przechowywać w pomieszczeniach 
czystych, bez zapachów, wolnych od szkodników, ułożonych w skrzynkach, na półkach  
i w ten sposób zabezpieczonych przed zniszczeniem i zdeformowaniem. Do celów 
transportowych stosuje się pojemniki z tworzyw sztucznych. 
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