
Witam !  

Nazywam się Monika Jeziorek i  jestem nauczycielem 
przedmiotów zawodowych branży spożywczej.  

Zgodnie z bieżącym planem lekcji prowadzę część 
zajęć z przedmiotu: Technologie produkcji 
cukierniczej. 

Dział nr 1.  to:  Wykorzystanie drobnoustrojów w 
przetwórstwie  spożywczym.  

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

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: Klasyfikacja i charakterystyka 
drobnoustrojów. 

 

1. Drobnoustroje (mikroorganizmy) to organizmy jednokomórkowe, 
niewidoczne gołym okiem, można je zobaczyć pod mikroskopem, przy 
powiększeniu 100 – 10000x. 

 

2. Podział drobnoustrojów: 
 

- wirusy 
 
- bakterie, najliczniejsza grupa mikroorganizmów, która bardzo 
szybko się rozmnaża poprzez podział.. W sprzyjających warunkach 
środowiska czas tworzenia nowej generacji wynosi tylko 20 min. 
Mogą wywoływać liczne przemiany takie jak reakcje gnilne lub 
fermentacyjne. Wśród bakterii wyróżniamy gatunki, które oddychają 
tlenowo (tlenowce) oraz takie, które oddychają beztlenowo 
(beztlenowce), a tlen jest dla nich wręcz szkodliwy 
 
- grzyby, wśród których wyróżniamy drożdże i pleśnie.  
Drożdże posiadają zdolności fermentacyjne, rozmnażają się przez 
pączkowanie. Pod względem stosunku do tlenu atmosferycznego są 
względnymi beztlenowcami ( w zależności od warunków potrafią 
oddychać tlenowo lub beztlenowo). 
Pleśnie rosną zawsze na powierzchni podłoża tworząc tzw. grzybnię. 
Rozmnażają się poprzez zarodniki, które mają zdolność przenoszenia 
się w powietrzu na duże odległości. Pleśnie są tlenowcami. 
 
- glony i pierwotniaki 
 
 
 



 

Temat 2:   Rola drobnoustrojów  
 

1. Mikroorganizmy odgrywają znaczącą i różnorodną rolę w 
przemyśle spożywczym. Ich działanie może przynosić efekty 
zarówno niepożądane jak i korzystne. 

 

2. Niepożądane rezultaty działania drobnoustrojów w przetwórstwie 
spożywczym to:  

 
 procesy powodujące psucie się żywności 
 wywoływanie chorób ( spowodowane rozwojem i przenoszeniem 

drobnoustrojów chorobotwórczych) 
 

3. Korzystne działanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym 
polega na zdolności niektórych gatunków do prowadzenia 
procesów produkcyjnych (procesy fermentacyjne). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Temat 3:   Szkodliwe działanie drobnoustrojów w 
produkcji żywności. 

1. Surowce stosowane w produkcji żywności oraz półprodukty i wyroby 
gotowe są bardzo dobrą pożywką dla wielu drobnoustrojów i mogą być 
przez nie łatwo zmienione w postać nie nadającą się do dalszego 
przerobu lub spożycia.  
Drobnoustroje szkodliwe wywołują wiele niekorzystnych zmian np. 
pleśnienie, kwaśnienie, gnicie, śluzowacenie, zmiana barwy, konsystencji 
i inne. 
 

2. Przykładem drobnoustrojów szkodliwych w przemyśle spożywczym są 
bakterie gnilne, które wywołują mikrobiologiczny, beztlenowy, głęboki 
rozkład białka z wytworzeniem związków o nieprzyjemnym zapachu 
(gnicie). 
 

3. Zwalczanie szkodliwej mikroflory w przemyśle spożywczym odbywa się 
na dwa sposoby:  

 zapobieganie rozwojowi niepożądanej mikroflory w procesach 
produkcyjnych 

 ochrona gotowych produktów, półproduktów i surowców przed 
zepsuciem przez stosowanie różnych zabiegów utrwalających 
 

4. Każdy producent żywności jest zobowiązany do zagwarantowania 
konsumentowi bezpieczeństwa ( żywność bezpieczna to taka , która nie 
spowoduje uszczerbku na zdrowiu i życiu konsumenta). 
 

5. Aby wyeliminować zagrożenie  zakażeniem drobnoustrojami 
chorobotwórczymi należy: 

 przestrzegać stanu zdrowia pracowników, którzy mają kontakt z 
żywnością 

 przestrzegać zasad higieny osobistej 
 przestrzegać wymaganych parametrów procesów technologicznych 
 właściwie przechowywać surowce, półprodukty i wyroby gotowe 
 odpowiednio myć i dezynfekować maszyny, sprzęt i pomieszczenia 



 

Temat 4:  Wykorzystanie drobnoustrojów w przemyśle 
spożywczym 

 

1. W przetwórstwie spożywczym do prowadzenia procesów 
technologicznych wykorzystuje się zarówno bakterie, drożdże jak i 
pleśnie. 

2. Procesy produkcyjne, które przeprowadzają drobnoustroje nazywamy 
fermentacjami 

3. Zdolności fermentacyjne drobnoustrojów polegają na przemianie 
określonych surowców (najczęściej cukrów prostych) na określone 
produkty końcowe. 

4. Bakterie wykorzystuje się przy produkcji kwasu mlekowego, mlecznych 
napojów fermentowanych (np. kefir, jogurt), warzyw kiszonych, ciasta 
chlebowego żytniego, serów,  masła, kwasu octowego. 

5. Pleśnie wykorzystuje się do produkcji kwasu cytrynowego, serów 
pleśniowych, salami z porostem pleśni. 

6. Drożdże w przetwórstwie spożywczym wykorzystuje się do produkcji: 
ciasta pszennego drożdżowego, wina, piwa, spirytusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat 5:  Rola drożdży w produkcji piekarsko-
ciastkarskiej 

 

1. Dodatek drożdży do ciasta ma na celu wywołanie właściwej 
fermentacji ciasta, a przez to nadanie pieczywu odpowiedniej 
objętości, porowatości i elastyczności – pulchności. 
 
DROŻDŻE SĄ BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM SPULCHNIAJĄCYM. 
 

2. Drożdże przeprowadzają w cieście fermentacje alkoholową. 

 

3. Fermentacja alkoholowa to beztlenowy rozkład cukrów prostych na 
alkohol i dwutlenek węgla z wydzieleniem energii co można zapisać 
równaniem:  

C6H12O6   →   2C2H5OH  +  2CO2   +  energia 
    glukoza                      alkohol etylowy             dwutlenek                                                          
(cukier prosty)                                                           węgla 

 

Reakcja ta przebiega przy udziale enzymu zymaza, który znajduje się w 
komórkach drożdży 

 

4. Czynniki wpływające na szybkość przebiegu fermentacji alkoholowej 
w cieście drożdżowym: 

 odpowiednia ilość cukrów prostych w podłożu 
 temperatura prowadzenia procesu. Optymalna temperatura wynosi: 28-

32 st.C. 



 odczyn środowiska. Optymalne pH dla drożdży wynosi 4-5 (odczyn słabo 
kwaśny) 

 stężenie wytworzonego dwutlenku węgla. 

 

5. Gatunki drożdży, które wykorzystuje się w przemyśle do prowadzenia 
procesów fermentacyjnych nazywane są drożdżami szlachetnymi. 

 

6. Szlachetne drożdże piekarskie odznaczają się następującymi  
cechami: 

 szybko się rozmnażają 
 charakteryzują się dużą siłą podnoszenia ciasta 
 są trwałe przy przechowywaniu 

 

 

 


