
Zróbcie notatki do zeszytów 
 
Temat lekcji :Chłodzenie pieczywa , warunki jego przeprowadzania i 
wpływ na jakość pieczywa -1 godz. 
Proces stygnięcia pieczywa moŜna podzielić na dwa etapy: 
− etap I – to szybkie wysychanie gorącego pieczywa, które trwa do momentu osiągnięcia 
przez pieczywo temperatury otoczenia, 
− etap II – to wysychanie pieczywa, które odbywa się ze stałą prędkością uwarunkowaną 
właściwościami pieczywa, temperaturą, wilgotnością i prędkością ruchu powietrza. 
 
Schładzanie pieczywa ma wpływ na poprawę jego jakości .Pieczywo po wyjęciu z pieca ma 
bardzo gorącą powierzchnię o temperaturze 130° C -180°C,w środku miękiszu temperatura 
wynosi około 100°C. Magazynowanie i transport pieczywa w takim stanie powoduje 
gwałtowne pogorszenie jego jakości. 
Transportowanie gorącego chleba nie jest korzystne, gdyŜ gorące pieczywo jest szczególnie 
wraŜliwe na wstrząsy i podatne na uszkodzenia. Następuje jego deformacja, zaparowanie. 
Dlatego pieczywo przed ułoŜeniem w pojemnikach powinno być schłodzone. 
Gorące pieczywo trafiając do ekspedycji, gdzie temperatura wynosi 18°C -25°C zaczyna 
stygnąć a jego masa maleje. Ostyganie rozpoczyna się od warstw zewnętrznych pieczywa, 
następnie obejmuje dalsze warstwy miękiszu. Powoduje to zmianę zawartości wody w 
miękiszu i skórce. Wilgotność miękiszu znacznie spada, lepki miękisz wysusza się. Skórka w 
momencie wyjmowania pieczywa z pieca jest prawie pozbawiona wody. W ciągu godziny od 
wypieku wilgotność skórki wzrasta do 12%, skórka staje się krucha i elastyczna. 
Warunki schładzania: 
1. Temperatura powietrza w ekspedycji  - im niŜsza temperatura powietrza otaczającego 
pieczywa, tym szybciej ono stygnie i krótszy jest etap wysychania. 
2. Wilgotność powietrza -wyŜsza wilgotność powoduje zwolnienie i zmniejszenie 
wysychania pieczywa. 
3. Ruch powietrza otaczającego pieczywo – powietrze przepływające z prędkością 0,3-0,5 
m/s sprzyja przyśpieszeniu studzenia i skróceniu okresu wysychania. 
4. Zastosowanie aŜurowych pojemników, półek, stelaŜy do układania gorącego pieczywa 
- sprzyja schładzaniu pieczywa, przeciwdziała zaparowaniu. 
 
Podkreśl właściwą odpowiedź 
 
1. Błędem jest transportowanie gorącego pieczywa ze względu na to, Ŝe 
a) badania wykazały, Ŝe konsumenci nie kupują gorącego pieczywa. 
b) pieczywo takie ulega zniekształceniu i uszkodzeniu. 
c) istnieje moŜliwość zniszczenia opakowań transportowych. 
d) w wyniku zaparowania samochodu istnieje groźba wybuchu. 
 
2. Studzenie pieczywa powinno odbywać się 
a) podczas transportu w samochodzie. 
b) na rampach. 
c) na korytarzach piekarni. 
d) w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu piekarni. 
 
3. W trakcie studzenia pieczywa 
a) nie zmienia się wilgotność skórki i miękiszu. 



b) rośnie wilgotność skórki i miękiszu. 
c) wilgotność miękiszu rośnie, a skórki maleje. 
d) wilgotność skórki rośnie, a miękiszu maleje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zróbcie notatki do zeszytów, rysunki wkleicie w terminie późniejszym. 
 
 
Temat lekcji: Sposoby studzenia pieczywa – 2 godz. 
 
Magazynowanie i transport gorącego pieczywa mogą być przyczyną pogorszenia jego 
jakości wskutek zaparowania i ulegania deformacjom. Dlatego przed ułoŜeniem pieczywa 
w pojemnikach zaleca się poddać pieczywo schładzaniu. Schładzanie pieczywa moŜe 
odbywać się: 
− samoczynnie, 
− mechanicznie. 
Schładzanie samoczynne stosowane jest głównie w małych rzemieślniczych piekarniach 
a odbywa się bezpośrednio na stołach albo wózkach rozrostowych, regałach lub stelaŜach, 
najczęściej w magazynie wyrobów gotowych. 
Urządzenia do schładzania mechanicznego dzieli się na: 
− stacjonarne komorowe, 
− ruchome przenośnikowe. 
W ostygalniach komorowych gorące pieczywo spoczywa na wózkach rozrostowych. 
Stosuje się mechaniczny obieg powietrza. Na pieczywo gorące kierowane jest powietrze 
podawane za pośrednictwem filtrów / ochrona pieczywa przed zakaŜeniem pleśniami / i 
tłoczone przez wentylator.  Dodatkowo powietrze moŜe być odpowiednio nawilŜane /, 
80÷95% wilgotności / aby zmniejszyć wysychanie pieczywa i obniŜyć tym samym wielkość 
ubytku magazynowego/. Jest to tzw. kondycjonowanie powietrza. 
Powietrze nagrzane od ostygającego pieczywa odprowadzane jest z ostygalni oddzielnymi 
kanałami do atmosfery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rys.1. Stacjonarna komora do schładzania pieczywa  

 
 
1 – załadunek pieczywa, 2 – przenośnik podający pieczywo, 3 – strefa schładzania, 4 – przenośnik, 5 – palety 
pojemników, 6 – urządzenie przemieszczające palety, 7 – rozładunek palet, 8 – wyładunek produktu, 
9 – powrót pojemników, 10 – mycie, 11 – suszenie 
 
 
 
 
 
Urządzenia  ruchome przenośnikowe to róŜnego rodzaju przenośniki aŜurowe, poruszające 
się w klimatyzowanym pomieszczeniu 
 
 Rys. 2. Przenośnikowe urządzenie schładzające  

 
 
Schładzanie pieczywa następuje w czasie przemieszczania pieczywa przez przenośnik. 
 
Czas schładzania  - wynosi od 1 do 3,5 godziny. Szybkość schładzania moŜna regulować, 
stosując róŜną prędkość strumienia nawiewanego powietrza. 
Zalety schładzania mechanicznego: 
− umoŜliwia zmniejszenie wymiarów ostygalni, 
− powoduje zmniejszenie ubytków magazynowych (tzw. ususzki), a tym samym pozwala 
uzyskać większą wydajność pieczywa, 



− pozwala usunąć wyparowaną z pieczywa wodę poza obręb piekarni, 
− poprawia warunki sanitarne na terenie zakładu, 
- ułatwia przygotowanie pieczywa do konfekcjonowania, czyli do krojenia i pakowania 
 
 
 
Opisz w  jaki sposób odbywa się ostyganie pieczywa w piekarni, w której odbywasz praktykę. 
 
Podkreśl właściwą odpowiedź 
 
1 Kondycjonowanie powietrza w ostygalniach mechanicznych polega na 
a) mechanicznym obiegu powietrza. 
b) tłoczeniu powietrza przez wentylator. 
c) nawilŜaniu powietrza do odpowiedniej wilgotności. 
d) filtrowaniu powietrza. 
 
 
 
 


