
 

Witam !  

Technologie produkcji cukierniczej 

Dział nr 2.  to:  Procesy zachodzące w żywności i 
metody utrwalania.  

Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku. Wiadomości 
możesz uzupełnić z podręcznika Magdaleny 
Kaźmierczak  „Technologie produkcji cukierniczej” Tom 
II, część 1., strony: 42-46 oraz 54-65  

 

Wszelkie  zapytania możesz zadać na czacie na 
platformie Teams lub wysyłaj pocztą mailową na adres:  
jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Pozdrawiam. M. Jeziorek 

 

 

 

 

 



TEMAT 1:      Zmiany zachodzące podczas 
przechowywania żywności 

 

1. W przechowywanych surowcach, półproduktach i wyrobach gotowych 
zachodzi wiele procesów, które powodują zmiany składu chemicznego oraz 
właściwości fizycznych. Magazynowane surowce są pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego (żywe  organizmy), zachodzą w nich pewne procesy życiowe, tj.  

-oddychanie,  

- utrata wody czyli transpiracja,  

- dojrzewanie  

- zmiany niekorzystne wywołane przez drobnoustroje, np. gnicie, pleśnienie, 

- zmiany wywołane przez enzymy własne, np. kiełkowanie,                  
samozagrzewanie się 

2. Zmiany (procesy) zachodzące w żywności podczas przechowywania dzielimy 
następująco: 

a) zmiany mikrobiologiczne spowodowane rozwojem i działalnością 
drobnoustrojów w żywności 

b) zmiany biochemiczne, ( procesy życiowe),które zachodzą pod wpływem 
enzymów, np. utlenianie, rozpad różnych związków 

c) zmiany chemiczne polegające na rozpadzie związków chemicznych pod 
wpływem czynników zewnętrznych, np. rozkład cząsteczek tłuszczu  pod 
wpływem światła lub tlenu 

d) zmiany fizyczne np.: zbrylanie, twardnienie, rozwarstwianie 

e) zmiany spowodowane rozwojem różnego rodzaju szkodników, zwłaszcza 
owadów i gryzoni (zmiany biologiczne) 

Wszystkie te procesy zachodzące w żywności powodują jej psucie się i 
ograniczają jej trwałość. 



TEMAT 2:      Sposoby przeciwdziałania zmianom 
zachodzącym podczas przechowywania żywności 
 
 
 

1. Zapobieganie zmianom mikrobiologicznym przez zniszczenie lub 
zahamowanie rozwoju drobnoustrojów znajdujących się w żywności 
oraz ochrona żywności przed ponownym zakażeniem, zwłaszcza 
mikroflorą chorobotwórczą . 
 

2. Spowolnienie lub całkowite zatrzymanie procesów życiowych 
(enzymatycznych) zachodzących w komórkach roślinnych lub 
zwierzęcych pod wpływem enzymów 

 
3. Ochrona żywności przed wpływem czynników zewnętrznych, które 

mogą spowodować reakcje chemiczne  
 

4. Ochrona produktów przed różnymi zanieczyszczeniami (mechanicznymi, 
chemicznymi) oraz szkodnikami   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT 3:           Zanieczyszczenia żywności i środki 
spożywcze zafałszowane 

 

 

1. Zanieczyszczenia żywności – są to składniki obce przechodzące do 
żywności z gleby, wody, powietrza lub na skutek niewłaściwych 
procesów technologicznych.  

 

2. Zanieczyszczenia klasyfikuje się do czterech grup: 
 
a) zanieczyszczenia fizyczne (np. ziemia, cząstki opakowań) 
 
b) zanieczyszczenia chemiczne (środki chemiczne stosowane w produkcji 
np. pozostałości pestycydów) 
 
c) zanieczyszczenia biologiczne (drobnoustroje, szkodniki magazynowe) 
 
d) zanieczyszczenia techniczno – technologiczne: są to zanieczyszczenia 
przechodzące do żywności podczas procesów wytwórczych, 
przetwarzania, magazynowania i dystrybucji np. smary, opiłki, kawałki 
papierów, cynk, zawilgocenia i inne zanieczyszczenia wynikające z tych 
procesów. 
 

3. Środek zafałszowany – środek spożywczy, którego skład lub inne 
właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym 
poinformowany, albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone 
zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych 
właściwości. 
  

4. Środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, w 
szczególności, jeżeli: 

- dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego 
wartość odżywczą, 



- odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników 
decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka 
spożywczego, 

- dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu 
wygląd środka spożywczego o należytej jakości, 

- niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce 
produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości 
albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano – wpływając przez te 
działania na bezpieczeństwo środka spożywczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAT 4:   Cele utrwalania żywności 
 
1. Żywność może być przechowywana przez dłuższy czas i 

transportowana na większe odległości niż żywność nieutrwalona 
 

2. Utrwalanie pozwala łagodzić zjawisko sezonowości produkcji w 
rolnictwie 

 
3. Utrwalanie pozwala zaopatrywać w żywność duże ośrodki miejskie, 

leżące z dala od rejonu produkcji żywności, pozwala rozwijać handel 
zagraniczny żywnością 

 
4. Utrwalanie pozwala lepiej wykorzystać żywność w gospodarstwie 

domowym, turystyce, żegludze, wojsku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT 5:   Klasyfikacja metod  utrwalania  
 

1. Metody utrwalania (konserwowania) żywności możemy podzielić 
na: 

    
a) fizyczne: 

- oparte na działaniu niskiej temperatury (chłodzenie, mrożenie) 
- oparte na działaniu wysokiej temperatury  (obróbka cieplna) 
- polegające na odwodnieniu produktów, np. zagęszczanie, suszenie, 
liofilizacja, dodawanie substancji osmoaktywnych. 
- stosowanie promieni jonizujących 

 
b) chemiczne:  

- dodawanie chemicznych środków konserwujących 
- wędzenie 
- peklowanie 

 
c) biologiczne, w których wykorzystuje się fermentacje np. mlekową, 

alkoholową 
 

d)  skojarzone (mieszane) 
 

e)  niekonwencjonalne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAT 6:       Metody fizyczne utrwalania żywności 
 
 

I. Metody fizyczne oparte na działaniu niskich temperatur 
 

1. Chłodzenie żywności (przechowywanie chłodnicze) to przechowywanie 
w temperaturze chłodniczej  0-10 st.C. ( w praktyce produkcyjnej 
najczęściej wykorzystuje się zakres 0-6st.C). 
W tych temperaturach następuje znaczne spowolnienie procesów 
mikrobiologicznych i biochemicznych (enzymatycznych).  

Taka metoda utrwalania żywności pozwala przedłużyć trwałość 
produktów o kilka lub kilkanaście dni. 

Chłodzenie produktów spożywczych w najmniejszym stopniu 
zmienia wartość odżywczą jak również smak i zapach produktu  

 
2. Zamrażanie to metoda utrwalania  żywności poprzez obniżenie jej 

temperatury do -18 st.C. lub niższej i przechowywanie w takiej 
temperaturze. 
W trakcie przechowywania zamrażalniczego zostaje prawie całkowicie 
zahamowany rozwój drobnoustrojów, jak również procesów 
biochemicznych 
 Trwałość produktów mrożonych wydłuża się do kilku miesięcy  
 
 
 
 

II. Metody fizyczne oparte na działaniu wysokich  temperatur 

 

1. Metody utrwalania przy użyciu wysokich temperatur mają na celu 
zniszczenie drobnoustrojów . 
 

2. Utrwalanie przy użyciu wysokich temperatur nazywamy inaczej 
obróbką cieplną (termiczną). 

 



3. Rozróżniamy następujące rodzaje metod obróbki cieplnej: 
 

a) Gotowanie to obróbka termiczna (cieplna), która odbywa się w 
gotującej wodzie, w temperaturze 100 st.C. 

 

b) Pieczenie to obróbka cieplna, która odbywa się w gorącym 
powietrzu w temperaturze 150-300 st.C 

 
c) Smażenie to obróbka termiczna, która odbywa się w gorącym 

tłuszczu, w temperaturze 160-180 st.C 
 

d) Pasteryzacja to ogrzewanie produktu hermetycznie 
zapakowanego w zakresie temperatur 70-100 st.C 

 
e) Sterylizacja to obróbka cieplna produktu hermetycznie 

zapakowanego w temperaturze powyżej 100 st.C 
 
4. Zmiany w żywności zachodzące pod wpływem wysokiej 

temperatury: 
 Zmiana barwy, spowodowana działaniem temperatury na naturalne 

barwniki występujące w żywności 
 Zmiana smaku i zapachu, spowodowana wieloma różnorodnymi 

reakcjami chemicznymi 
 Zmiana konsystencji, najczęściej wynika z denaturacji (ścinania się) 

białek , kleikowania skrobi i topnienia tłuszczu 
 Zmiany wartości odżywczej, są na ogół niekorzystne i są spowodowane 

rozkładem substancji odżywczych. 

 

 

 

 

 



III. Metody fizyczne utrwalania polegające na odwodnieniu produktów 
 
 
1. Zagęszczanie polega na usuwaniu wody z produktów płynnych do 

zawartości 30% (np. koncentrat pomidorowy, mleko zagęszczone) 
2. Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w produkcie do 

poziomu kilku- lub kilkunastu procent ( np.suszone owoce, grzyby, 
mleko w proszku). 

3. Liofilizacja to sposób suszenia żywności w stanie zamrożonym, 
przy obniżonym ciśnieniu . 

4. Osmoaktywne metody utrwalania żywności polegają na dodaniu 
odpowiedniej ilości cukru lub soli kuchennej ( cukrzenie, solenie). 
Odpowiednio wysokie stężenia tych substancji hamują rozwój 
drobnoustrojów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT 7:       Metody chemiczne utrwalania żywności 
 

1. Chemiczne metody utrwalania polegają na dodaniu do żywności  
chemicznego środka konserwującego. Są to związki chemiczne, w 
obecności których rozwój drobnoustrojów jest zahamowany. 

 
2. Chemiczne środki konserwujące (utrwalające) muszą spełniać 

następujące warunki: 
 
- działają w bardzo małych stężeniach 
- nie wykazują szkodliwego działania na organizm człowieka 
- nie zmieniają cech organoleptycznych produktu 
 

3. Stosowanie substancji chemicznych w utrwalaniu żywności jest 
uregulowane odpowiednimi aktami prawnymi. 

 
4. Najczęściej stosowane konserwanty to:  

- bezwodniki i sole kwasu siarkowego 
- kwas benzoesowy i jego sole 
- kwas sorbowy i jego sole 

 
 

5. Wędzenie polega na poddaniu produktu działaniu dymu wędzarniczego, 
który zawiera  związki chemiczne utrwalające oraz substancje 
aromatyczne 

 
6. Peklowanie to sposób utrwalania przetworów mięsnych, polega na 

zastosowaniu mieszanki peklującej, w której składnikiem utrwalającym 
jest azotyn sodu (nitryt). Przedłuża on trwałość i zapewnia przetworom 
mięsnym czerwoną barwę 

 
 

 
 
 
 



TEMAT 8:       Metody biologiczne utrwalania 
żywności 

 
1. Utrwalanie żywności metodami biologicznymi polega na zastosowaniu 

procesów fermentacyjnych (prowadzonych przez drobnoustroje). 
Najczęściej wykorzystuje się fermentację mlekową, w której naturalnie 
wytworzony kwas mlekowy hamuje rozwój szkodliwych 
drobnoustrojów. 

 

 

 

 

 

TEMAT 9:  Niekonwencjonalne i skojarzone metody 
utrwalania żywności 

     

1. Skojarzone metody utrwalania żywności  polegają na zastosowaniu  
kilku sposobów utrwalania w danym produkcie.   
Np. pasteryzacja i przechowywanie chłodnicze śmietany, pasteryzacja i 
zakwaszanie marynat warzywnych. 

 

2. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności to stosowanie 
odpowiednich opakowań:  
- pakowania próżniowe 
- pakowanie w atmosferze ochronnej, z opakowania usuwa się 
powietrze, a jego miejsce wtłaczany jest gaz obojętny chemicznie np. 
azot. 
 

 


