
Dział nr 5:   CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW 
SPULCHNIAJĄCYCH ORAZ TŁUSZCZÓW  

 

Środki spulchniające używane są do spulchniania ciasta i nadania mu 
właściwej struktury. Spulchnianie ciasta polega na zwiększeniu jego 
objętości przez wytworzenie wewnątrz ciasta pęcherzyków gazu, co nadaje 
mu porowatą strukturę. W pęcherzykach może być zawarte powietrze, para 
wodna, powstająca pod wpływem działania wysokiej temperatury lub inne 
gazy np. amoniak lub  dwutlenek węgla powstające z rozkładu środków 
spulchniających i w procesie fermentacji. 

 

Ciasta można spulchniać metodą fizyczną, chemiczną i biologiczną. 

 

 

I. Fizyczne czynniki spulchniania ciasta:
powietrze może być wprowadzane do ciasta z napowietrzoną podczas 
przesiewania mąką, przez odpowiednie wyrobienie ciasta lub przez 
dodanie piany ubitej z białek;  
para wodna jest silnym czynnikiem spulchniającym, gdyż z jednej 
objętości wody może powstać 1600 objętości pary wodnej; jest też 
głównym środkiem  spulchniającym w ciastach, do których nie dodaje się 
drożdży lub proszków do pieczenia; 
wałkowanie jest metodą stosowaną przy spulchnianiu ciasta 
francuskiego i półfrancuskiego, polega na kilkakrotnym wałkowaniu ciasta 
z tłuszczem, co jest konieczne w celu uzyskania efektu listkowania ciasta. 
 

 

 

 

 

 



II. Chemiczne środki spulchniające:
wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu, tzw. soda oczyszczona) – 
przy ogrzewaniu powyżej 60°C ulega rozkładowi z wydzielaniem pary 
wodnej i dwutlenku węgla, które spulchniają ciasto; poza tym powstaje 
węglan sodu, który może nadawać wyrobom nieprzyjemny posmaku ługu; 
powoduje ciemnienie wyrobów; 
wodorowęglan amonu (kwaśny węglan amonu, tzw. amoniak) – pod 
wpływem ogrzewania rozkłada się całkowicie na produkty gazowe: 
amoniak, dwutlenek węgla i parę wodną, powodując spulchnienie ciasta; 
ma działanie drażniące i nie powinien być stosowany do wyrobów o dużej 
objętości (babki, keksy); 
proszki do pieczenia – są mieszaniną: 
- substancji gazotwórczych, takich jak: wodorowęglan sodu i wodorowę- 
glan amonu, 
- wyzwalaczy, tzn. substancji przyspieszających wydzielanie CO2 (np. kwas 
winowy, pirofosforan dwusodowy), 
- stabilizatorów, tzn. substancji zapobiegających reakcjom chemicznym 
podczas przechowywania proszku, np. skrobia kukurydziana, pszenna czy 
ryżowa. 

 
Chemiczne środki spulchniające w wyniku reakcji nadają wyrobom 
nieprzyjemny posmak, dlatego należy dodawać je w ilości ok. 1% w 
stosunku do użytej mąki (maksymalnie 1,5%, np. w cieście piernikowym z 
małą ilością lub bez dodatku tłuszczu). Aby środki spulchniające 
powodowały jednolite wyrastanie ciasta, należy podczas przesiewania 
wymieszać je dokładnie z mąką. 

 

 

III. Biologiczne środki spulchniające: 
drożdże – istotą ich działania jest fermentacja alkoholowa, polegająca na 
rozkładzie cukrów prostych na alkohol i dwutlenek węgla w wyniku d 
Drożdże są organizmami żywymi, rozmnażającymi się najczęściej przez 
pączkowanie. Niezbędnym warunkiem ich rozmnażania jest zapewnienie 



im odpowiedniej ilości tlenu, temperatury (27–35°C), kwaśnego odczynu 
środowiska oraz pożywki (cukier)  

Drożdże zawierają ok. 70% wody i ok. 30% suchej masy, z której blisko 
50% to substancje białkowe, ok. 40% – cukry, ok. 2% – tłuszcze, a pozostała 
część to składniki mineralne. Ponadto w skład drożdży wchodzi wiele 
witamin z grupy B (B1, B2, B6), H oraz E. Wysoka zawartość białka i 
witamin powoduje, że drożdże wykorzystuje się nie tylko jako środek 
spulchniający, ale i jako składnik podnoszący wartość odżywczą wyrobów. 
 

O aktywności drożdży w produkcji ciasta decydują enzymy, z których 
najważniejsze to: 
kompleks enzymów zymazy (dawna nazwa, ale nadal powszechnie 
używana) wywołujących fermentację alkoholową – podstawowe zadanie 
drożdży, 
maltaza – enzym rozkładający cukier maltozę na dwie cząsteczki glukozy, 
inwertaza – enzym rozkładający cukier sacharozę na jedną cząsteczkę 
glukozy i jedną cząsteczkę fruktozy, 
lipaza – enzym rozkładający tłuszcze, 
enzymy proteolityczne – rozkładające białko. 
Wymienione enzymy bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do 
przeprowadzenia w cieście fermentacji alkoholowej, a także rozkładu 
białka i tłuszczów, co wpływa wyraźnie na właściwości fizyczne ciasta oraz 
na smak i aromat wyrobów. 
Najważniejszą właściwością drożdży jest ich zdolność do fermentowania 
ciasta – siła pędna, czyli czas potrzebny do podniesienia ciasta na 
określoną wysokość w standardowych warunkach lub objętość 
wydzielonego dwutlenku węgla w określonym czasie. 
W produkcji cukierniczej stosuje się zwykle drożdże świeże , prasowane 
(awaryjnie można stosować drożdże suszone). Drożdże prasowane 
powinny mieć możliwie jasną, kremową barwę, charakterystyczny smak 
bez kwaśnego posmaku, swoisty zapach oraz ścisłą konsystencję 
umożliwiającą ich przełamywanie. Drożdże należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych i ciemnych, w temperaturze –1 do +4°C  

Obok drożdży świeżych prasowanych produkowane są obecnie drożdże 
płynne, które znacznie ułatwiają produkcję i zwiększają higienę produkcji. 



Przechowywanie drożdży płynnych powinno odbywać się również w 
warunkach chłodniczych. 

 

Zastosowanie środków i metod spulchniających:



drożdże ( metoda biologiczna), np. do ciast drożdżowych, półfrancuskich, 
krucho-drożdżowych, obgotowywanych, 

 
proszek do pieczenia (metoda chemiczna), np. do ciast biszkoptowo-
tłuszczowych, kruchych, piernikowych, 
kwaśny węglan sodu(metoda chemiczna) , np. do ciast piernikowych, 
kruchych, 
kwaśny węglan amonu(metoda chemiczna) , np. do pieczywa 
cukierniczego trwałego 

 napowietrzanie (metoda fizyczna) – produkcja ciast biszkoptowych i 
bezowych 

 para wodna  (metoda fizyczna)- produkcja ciast parzonych 
 wałkowanie (metoda fizyczna) – ciasta francuskie, półfrancuskie, 

które odznaczają się  charakterystycznym listkowaniem 

 

 

 

 

1.Charakterystyka  tłuszczów 
 
Tłuszcze są substancjami zapasowymi roślin i zwierząt, gromadzą się w owocach i nasionach 
roślin raz tkance tłuszczowej i narządach wewnętrznych zwierząt. 
Jako związek chemiczny tłuszcze to estry wyższych kawasów tłuszczowych i glicerolu. 
W zależności od rodzaju kwasów tłuszczowych występujących w jego cząsteczkach różne są 
właściwości tłuszczu. Jeżeli przeważają kwasy tłuszczowe nasycone – tłuszcze mają 
konsystencję stałą. Jeżeli przeważają kwasy tłuszczowe nienasycone –tłuszcz ma 
konsystencję płynną.  



W skład tłuszczów wchodzą również: 
- witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E) 
- NNKT: niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe (wspomagają pracę serca i układu 
krwionośnego, działają przeciwzakrzepowo, obniżają stężenie trójglicerydów i cholesterolu, 
obniżają ciśnienie tętnicze krwi) 
- wodę, białko, barwniki 
- tłuszcze zwierzęce zawierają sporo cholesterolu, który w małych ilościach jest niezbędny 
organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Jednakże nadmiar cholesterolu wpływa 
negatywnie na zdrowie, gdyż powoduje rozwój chorób układu krążenia – miażdżycy. 
 
Tłuszcze są lżejsze od wody, nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w alkoholu, 
benzynie, eterze. Łatwo chłoną obce zapachy. Temperatura topnienia tłuszczów waha się w 
granicach 155 - 200°C. 
 
https://prezi.com/2g6rr0myshp_/charakterystyka-towaroznawcza-tuszczow-
roslinnych-i-zwierze/ 
 
Tłuszcze otrzymywane są z owoców (oliwka, palma oleista) lub nasion roślin oleistych, 
(rzepak, słonecznik, soja, mak, orzech ziemny i in.), a także z podskórnej tkanki tłuszczowej 
zwierząt (słonina, łój) lub z mleka (masło). 
 
Tłuszcze zwierzęce: 

 masło to produkt otrzymywany wyłącznie z mleka krowiego, przez zmaślenie odpowiednio 
przygotowanej śmietany lub śmietanki o zawartości 25 – 35 %. Masło zawiera 82,5- 84 % 
tłuszczu, 15-16% wody, około 0,5% białka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A i D oraz 
cholesterol. Masło jest najlepiej strawnym i najłatwiej przyswajalnym tłuszczem pochodzenia 
zwierzęcego. 

 słonina, jest to podskórna tkanka tłuszczowa zdjęta z grzbietu i boków tuszy wieprzowej.      
W obrocie handlowym występuje słonina surowa, solona, wędzona. 

 smalec jest otrzymywany przez wytopienie słoniny i sadła. Barwa biała, konsystencja mazista, 
gęsta. 

 łój wołowy – tłuszcz uzyskany z tusz wołowych 
 tran – tłuszcz rybi , jedyny tłuszcz zwierzęcy o konsystencji płynnej 

 
Tłuszcze zwierzęce powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
bez dostępu światła, suchych i bezwonnych, w temp. – 2 - +4 st. C. 

 
Tłuszcze roślinne:                                                            
Tłuszcze roślinne pozyskuje się przede wszystkim z nasion takich jak: 

 rzepak, 
 słonecznik, 
 soja 
 siemię lniane, 
 a także z pestek dyni czy winogron. 

Popularne są również oleje z orzechów: 

 włoskich, 
 laskowych, 



 kokosowych. 

Tłuszcze roślinne pozyskuje się również z miąższu owoców: 

 awokado, 
 palmy oleistej, 
 rokitnika, 
 a nawet z zarodków (olej kukurydziany) 
  i otrębów ryżowych (olej ryżowy). 

 oliwek ( oliwa) 

Tłuszcze pochodzenia roślinnego stanowią przede wszystkim źródło nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, dlatego większość z nich w temperaturze pokojowej występuje w formie 
płynnej. 

Tłuszcze roślinne otrzymuje się ; 
a) Przez tłoczenie na zimno lub na gorąco 
b) Przez ekstrakcję 

 

 
 
Tłuszcze przetworzone i emulsje 
 
Tłuszcze przetworzone, to tłuszcze poddane procesom technologicznym (np. uwodornieniu, 
przeestryfikowaniu), zmieniającym ich cechy fizykochemiczne. Są to najczęściej mieszaniny 
utwardzonych tłuszczów roślinnych, olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Są to 
najczęściej tłuszcze piekarskie i cukiernicze.  
Margaryna jest emulsją utwardzonych tłuszczów roślinnych i wody lub mleka, może 
zawierać dodatkowe składniki np. witaminy. 
 
Przechowywanie tłuszczów roślinnych i przetworzonych: pomieszczenia czyste, suche, bez 
dostępu światła, w szczelnych opakowaniach, w temperaturze ok.10-15 st. C. 
 
 Zastosowanie tłuszczów w cukiernictwie 
- są składnikiem ciast, kremów mas, nadzienia do pralin, czekolad, wafli, chałwy i In. 
- są nośnikiem ciepła podczas smażenia wyrobów (np. pączki, faworki) 
 
Jako składnik wyrobów cukierniczych i ciastkarskich tłuszcz pełni następującą rolę: 
- wpływa na strukturę ciasta 
- nadaje smak, zapach, barwę 
- zwiększa objętość wyrobów, wpływa na ich pulchność 
- przedłuża trwałość, podnosi i pozwala zachować wilgotność 
- podnosi wartość energetyczną 
 
Tłuszcze cukiernicze otrzymuje się z rafinowanych tłuszczów roślinnych lub roślinnych i 
zwierzęcych, utwardzonych i ciekłych. Są to kompozycje tłuszczów specjalnego 
przeznaczenia. Np. tłuszcz do wyrobu ciasta francuskiego, do wyrobu ciasta kruchego, do 
wyrobu herbatników, tłuszcze cukiernicze do polew i mas tłustych ( zapewniają wysoki 



połysk polewy i jej odporność na matowienie), tłuszcze do nadzień waflowych, które 
pozwalają uzyskać gładkie i delikatne nadzienia. 
Tłuszcze do smażenia 
Cechy tłuszczów do smażenia: 

 Wysoki punkt dymienia powyżej 200st.C ( temperatura, w której następuje termiczny 
rozkład tłuszczu z wydzieleniem akroleiny, substancji bardzo szkodliwej, o działaniu 
rakotwórczym).  

 Odpowiednia temperatura topnienia 
 Odpowiednie cechy smakowe, które wzmacniają aromat smażonego w nim produktu. 
 Odporność na utlenianie 

 
Do smażenia wykorzystuje się  

 mieszaniny utwardzonego tłuszczu roślinnego, łoju wołowego oraz mieszaniny 
olejów roślinnych. Są to tzw. frytury. 

 Oleje roślinne rafinowane np. kukurydziany, arachidowy. 
 
 
 
Zmiany zachodzące w tłuszczach w czasie przechowywania.  
Podczas  przechowywania tłuszczów w niewłaściwych warunkach tłuszcze psują 
się. 
Czynniki, które wpływają na świeżość tłuszczów w trakcie przechowywania to: 
- temperatura 
- dostęp tlenu 
- światło 
- jony metali 
Pod wpływem tych czynników tłuszcze ulegają  jełczeniu (psuciu się). 
 Jełczenie polega na rozkładzie tłuszczu na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol pod 
wpływem działania tlenu, światła, wilgoci. Zjełczałe tłuszcze charakteryzują się 
nieprzyjemnym, odrażającym  smakiem i zapachem, nie nadają się do użycia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


