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OGNIWA PRODUKCJI LODÓW 

 

Fazy produkcji lodów 

Produkcja lodów jest procesem wielofazowym składającym się z przygotowania tzw. 
kompozycji,  którą się pasteryzuje, jej dojrzewania, zamrażania z jednoczesnym 
napowietrzaniem oraz hartowania . 

 
 
Przygotowanie mieszanki 

 
Do najczęściej produkowanych lodów należą: lody mleczne i śmietankowe o różnych smakach 
oraz owocowe z dodatkiem owoców świeżych, mrożonych, konfitur itp. 
Spośród lodów mlecznych i śmietankowych rozróżnia się lody o smaku: waniliowym, 
kawowym, kakaowym, karmelowym i orzechowym. Do produkcji lodów owocowych stosuje się 
najczęściej: maliny, truskawki, poziomki, morele, cytryny, ananasy itp. W zakładach 
ciastkarskich, w których produkcja lodów prowadzona jest sposobem tradycyjnym, tj. z 
zachowaniem wszystkich wymienionych faz technologicznych stosuje się surowce świeże  
( mleko, jaja) wysokiej jakości. Natomiast w zakładach mleczarskich, gdzie produkcja lodów 
odbywa się na skalę przemysłową stosuje się surowce zarówno świeże, jak również w postaci 
koncentratów w proszku (mleko, jaja ). 

 
Pasteryzacja 
 
Pasteryzacja polega na ogrzewaniu materiału do temperatur nie przekraczających 100°C 
(przeważnie 65-85°C). Ma on na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i 
przedłużenie trwałości produktu wskutek prawie całkowitego unieszkodliwienia form 
wegetatywnych, a w przypadku żywności o pH poniżej 4,5 (np. owoców) pasteryzacja pozwala 
na uzyskanie pełnej trwałości mikrobiologicznej produktu. 
W zależności od stosowanych temperatur i czasu ogrzewania wyróżnia się różne sposoby 
pasteryzacji. Na przykład w technologii mleczarstwa stosuje się najczęściej: 
- pasteryzację niską albo długotrwałą, polegającą na ogrzewaniu w temp. 63-65°Cw czasie 
20-30 minut; 
- pasteryzację momentalną, polegającą na ogrzaniu do temp. 85-90°C i natychmiastowym 
schłodzeniu; 
-pasteryzację wysoką, w której stosuje się ogrzewanie w temp. od 85°C do prawie 100°C w 
czasie od co najmniej 15 sekund do kilku, a czasem kilkudziesięciu minut. 
Pasteryzuje się najczęściej produkty płynne (jak mleko, masa jajowa) i kwaśne (jak soki 
owocowe) przed lub po umieszczeniu ich w opakowaniach hermetycznych. Urządzenia, w 
których prowadzi się pasteryzację, noszą nazwę pasteryzatorów. Mogą one pracować w 
sposób ciągły lub okresowy. Mają one różną budowę, przy czym najczęściej spotyka się 
wymienniki płytowe i rurowe (stosowane głównie do pasteryzacji krótkotrwałej i momentalnej), 
tunelowe oraz wannowe. 

 



 
 
Napowietrzanie lodów 

 
 
Białka odgrywają bardzo ważną rolę w procesie napowietrzania lodów. Podczas 
początkowego etapu pęcherzyki powietrza są tworzone głównie przez rozpuszczalne białka. 
Adsorpcja kuleczek tłuszczowych do pęcherzyków powietrza następuje w późniejszych 
etapach napowietrzania. Musi być dostateczna ilość białka w mieszance, aby utworzyć 
początkową błonę pęcherzyków powietrza. Okrywanie się pęcherzyków powietrza przez 
kuleczki tłuszczu następuje po wtłoczeniu powietrza i jest ostatecznie stabilizowane przez 
białka. 
Białka w mieszance lodowej są także odpowiedzialne za stopień możliwości wiązania wody w 
analogiczny sposób do stabilizatorów polisacharydowych, które są zwykle dodawane do 
mieszanki. Ta zdolność wiązania wody wpływa na lepkość mieszanki przed zamrażaniem we 
frezerze, nadając korzystną strukturę lodom i wydłużając czas topnienia lodów. Ponadto 
związanie wolnej wody uniemożliwia jej krystalizację podczas wahań temperatury lub szoków 
temperaturowych. 
 
Wprowadzenie dodatków smakowych 

 
W przypadku lodów mlecznych i śmietankowych przygotowanie kompozycji polega na 
sporządzaniu mieszaniny mlecznego roztworu cukrowego z masą jajową- cukrową, a 
następnie poddaniu jej procesowi pasteryzacji w temp.60-70°C. 
Sporządzając mieszaninę tych składników, jaja należy umyć, wybić ze skorupy i wymieszać z 
częścią cukru (50% ogólnej jego ilości). Następnie w mleku rozpuszcza się pozostałą ilość 
cukru i otrzymany roztwór ogrzewa się do momentu zagotowania, po czym wlewa się go  
cienkim strumieniem do masy jajowo-cukrowej przy ciągłym mieszaniu. Uzyskaną 
kompozycję, mieszając ogrzewa się w celu zagęszczenia. Właściwy stopień zagęszczenia 
odpowiada tzw. próbie fałdy lub róży. Stwierdzenie tego zjawiska polega na utworzeniu się 
charakterystycznych fałd przy dmuchaniu na warstwę kompozycji znajdującej się na 
powierzchni kopyści wyjętej z ogrzewanej masy. Ogrzewając kompozycję nie należy 
przekraczać temp. 70°C, a w żadnym wypadku nie należy dopuścić do zagotowania. 
Właściwą jakościowo kompozycję cechuje przede wszystkim jednorodność struktury, bez 
śladów ściętego, na skutek zbyt wysokiej temperatury, białka. Jakość surowców w znacznym 
stopniu wpływa na jakość kompozycji, a tym samym i lodów. 
Przy sporządzaniu kompozycji na lody owocowe gotuje się w ciągu 5-10 minut wodny roztwór 
cukrowy o zawartości około 40% cukru. 

 
 
Dojrzewanie lodów 

 
Otrzymaną kompozycję należy przecedzić i niezwłocznie ochłodzić do temp. ok. 4°C w jak 
najkrótszym czasie. Następnie poddaje się ją procesowi dojrzewania, tj. przechowywania 
przez okres około 4 godzin w temp. 0-4°C. W tym czasie następuje twardnienie kuleczek 
tłuszczu, zmniejsza się ilość wody nie związanej i wzrasta lepkość kompozycji. Zmiana 
właściwości fizycznych kompozycji zapobiega tworzeniu się dużych kryształów lodu w czasie 
zamrażania. 
 
 



Zamrażanie mieszanki 

 
 
Proces ten odbywa się w temp. -17°C przy jednoczesnym napowietrzaniu w specjalnych 
urządzeniach. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu zamrażania, należy 
stosować ciągłe i szybkie mieszanie kompozycji , a czas zmrażania powinien być jak 
najkrótszy. Zbyt wolne mieszanie powoduje uzyskanie niejednorodnej struktury lodów, w skład 
której wchodzą duże kryształy lodu. W procesie napowietrzania i zamrażania następuje 
wypadanie drobnych kryształów lodu, które podczas szybkiego mieszania się mają możliwość 
łączenia się i tworzenia nowych, większych cząsteczek, ponieważ są nieustannie z nich 
spłukiwane. 
Cząsteczki te same tworzą nowe jądra krystaliczne. W ten sposób powstaje masa lodowa 
składająca się wyłącznie z drobnych kryształów, Ponieważ masa lodowa jest mieszaniną kilku 
substancji, stąd każda z nich krystalizuje niezależnie od pozostałych. Woda zamarza 
wcześniej od innych składników. W związku z tym w pierwszej fazie procesu zamrażania 
następuje jej krystalizacja i zagęszczenie roztworu. Otrzymany roztwór bardziej stężony, w 
celu jego dalszego zamrażania nie następuje całkowita krystalizacja mieszaniny. Jednak w 
zamrożonej masie lodowej większość wody i niektóre składniki, jak, tłuszcz, występują w 
postaci mikrokrystalicznej, która warunkuje „gładkość” gotowego produktu. 
Zamrożona masa lodowa jest mieszaniną kryształów lodu, pewnej ilości nie zamarzniętej 
cieczy oraz pęcherzyków powietrza. Ważne jest, aby w procesie zamrażania odpowiednio 
napowietrzyć masę lodową. Masa lodowa zawierająca niedostateczną ilość powietrza sprawia 
wrażenie wodnistej i twardej. Natomiast nadmierne napowietrzenie masy lodowej powoduje jej 
sypkość, tzn. nabiera ona konsystencji śniegu. Prawidłowe napowietrzenie nadaje właściwą 
gładkość lodom. 

 
 
Hartowanie lodów 

 
Hartowanie jest to proces całkowitego wymrożenia wody zawartej w zamrożonej masie 
lodowej. Polega na przechowywaniu zamrożonych lodów w temp. od -23 do - 30°C. Optymalna 
temperatura wynosi - 25°C, przy czym wahania jej nie powinny przekraczać 1°C. 
Przechowywanie lodów w niewłaściwej temperaturze powoduje pogorszenie ich konsystencji 
i struktury. W lodach przechowywanych przy dużych wahaniach temperatury następuje 
przechodzenie do roztworu mieszanki drobnych kryształów lodu i powiększenie się kryształów 
dużych.     

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w poniższych linkach: 

https://lodziarstwo.pl/artykuly/2/porady/item/33/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-1  

https://lodziarstwo.pl/artykuly/1/wiadomosci/item/35/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-2 

https://lodziarstwo.pl/artykuly/1/porady/item/38/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-3 

 

 

 

https://lodziarstwo.pl/artykuly/2/porady/item/33/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-1
https://lodziarstwo.pl/artykuly/1/wiadomosci/item/35/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-2
https://lodziarstwo.pl/artykuly/1/porady/item/38/produkcja-lodow-tradycyjnych-cz-3


 

Lody jako znany wszystkim deser można urozmaicić za pomocą różnorodnych 

dodatków. 

Najbardziej popularne są polewy, które doskonale komponują się z lodami, goframi czy 

też naleśnikami. Lista smaków jest obszerna i stale dochodzą nowe. Najpopularniejsze na 

rynku to czekolada, toffi, truskawka, wiśnia, adwokat, zielone jabłko a ostatnio także cola. 

Kolejnym dodatkiem, który budzi ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych klientów 

są posypki. Za pomocą posypek możemy ułożyć niesamowite wzory, sprawiając tym dużo 

przyjemności i radości dzieciom. Posypki można użyć w połączeniu z rozpuszczoną 

czekoladą do zdobienia wafli, maczając wafle w czekoladzie, obsypując je orzechami, 

wiórkami kokosowymi czy też kolorowymi posypkami. 

 

Następnym dodatkiem do lodów jak i gofrów są owoce w żelu tzw. frużeliny. Są 

doskonałym produktem dla osób kochających słodkości. Najbardziej popularnym smakiem 

jest frużelina wiśniowa, natomiast w ofercie możemy znaleźć jeszcze jagodę, ananas, 

brzoskwinie, truskawkę, owoce lasu, borówkę i zielone jabłko, które przyciąga uwagę 

klientów niezwykłą, jaskrawą zieloną barwą.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lody na patyku 
Pomysłowa alternatywa dla lodów tradycyjnych w wafelku. 

Śmietankowe łakocie na patyku do których możemy dobrać wszystkie dodatki spełniające 

oczekiwania naszych kubków smakowych. Zaczynamy od wyboru wnętrza (śmietanka, 

mango, wegańska czekolada) następnie wybieramy polewę (wszystkie odcienie 

czekolady, oraz owocowe). Na końcu wybieramy posypkę jako dopełnienie pysznych 

łakoci lodowych. Mamy ogromy wybór od tradycyjnych bakalii aż po najbardziej szalone 

cukrowe gwiazdki 

i pianki. Gotowa 

kompozycja 

może być 

imponująca nie 

tylko ze względu 

na zniewalający 

smak 

   

 

 

Lodowe inspiracje 
W branży lodziarskiej spotykamy się z wieloma rodzajami lodów, zaczynając od 

włoskich po świderki, które cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród 

konsumentów, niemniej jednak lody tradycyjne to baza różnorodnych inspiracji. 

 Ich szeroka gama smakowa przyciąga klientów, gdyż podczas produkcji lodów 

tradycyjnych możemy wykorzystać wiele smaków, mieszać słodycz z nutą pikantnych 

przypraw, lub słodko – słone produkty tworząc urozmaiconą i różnorodną ofertę, która jest 

rajem dla podniebienia lodowych łakomczuchów.Kolejnym atutem lodów tradycyjnych jest 

możliwość tworzenia różnych form podawania deserów. 

Jednym z nich jest deser spaghetti. To wbrew pozorom bardzo prosty i szybki przysmak. 

Komponując go, potrzebujemy zaledwie 3 gałki lodów waniliowych, bitą śmietanę, sos 

truskawkowy oraz kokos bądź startą białą czekoladę. W efekcie powstaje nam apetyczny 

dla podniebienia i oka deser w szczególności cieszący się zainteresowaniem wśród 

miłośników włoskiej kuchni. 

Dla osób wrażliwych na niskie temperatury, możemy skomponować deser składający się 

z zimnych lodów waniliowych otulonych gorącymi malinami, niwelując poczucie zimna. 



 

 

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w poniższych linkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFEbn_E-mo8 PRODUKCJA LODÓW 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgGnH87MIZQ Jak powstają LODY RZEMIEŚLNICZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFEbn_E-mo8
https://www.youtube.com/watch?v=NgGnH87MIZQ


 

Sorbet to mrożony mus ze świeżych owoców. Sorbety przygotowuje się z miąższu i soku 

owocowego z dodatkiem wody, cukru oraz przypraw i ziół. Można go zrobić zarówno ze 

świeżych, jak i mrożonych owoców. Sorbety z gotowych mrożonek owocowych przygotowuje 

się krócej. Do przygotowania sorbetów zamiast cukru można użyć gotowe przetwory owocowe 

i wymieszać je ze świeżymi owocami. 

 

Jak przygotować sorbet? 

Słodką podstawą sorbetu jest syrop cukrowy. Syrop cukrowy otrzymujemy, gotując wodę z 
cukrem, do chwili gdy przygotowany płyn spływa z łyżeczki cienką strugą, jak nitka. Następnie 
do ostudzonego syropu dolewamy sok, dodajemy rozdrobniony miąższ, przyprawy i 
ewentualne zioła, odstawiamy do lodówki na 3 godziny, ale co 15 minut należy masę 
przemieszać, by równo stężała. 

Najsmaczniejsze sorbety to: truskawkowy, cytrynowy, malinowy i sorbet z mango.  Na sorbet 
z mango najlepsza jest słodka i soczysta odmiana Alfonso.  

Sorbet z mrożonek 

Do przygotowania sorbetu można wykorzystać gotowe mrożonki owocowe. Zamrożone owoce 
miksujemy z syropem cukrowym i wstawiamy do zamrażarki. Tak przygotowanemu sorbetowi 
wystarczy 20 minut, aby ponownie zamarznąć. W tym czasie wystarczy zamieszać raz lub 
dwa. 

Sorbet z mrożonych owoców to dobry sposób na opróżnienie zamrażarki przed nowym 
sezonem owocowym.   

Sorbet z przetworów owocowych 

Wykorzystując do przygotowania sorbetu owoce w cukrze, owoce w syropie lub sam syrop 
owocowy nie musimy gotować syropu cukrowego. Przetwory owocowe zastąpią go nam. 



Wystarczy miąższ i sok ze świeżych owoców wymieszać przetworzonymi i zamrozić. Najlepiej 
używać owoców i przetworów tego samego gatunku, łącząc syrop truskawkowy (lub dżem bez 
żelatyny) ze świeżymi truskawkami.  

Jak podawać sorbety? 

Sorbety, tak jak lody, podaje się w pucharkach. Można do nich podać owoce tego samego 
rodzaju. Dorosłym smakoszom sorbety podaje się z odrobiną odpowiedniego likieru. Sorbet z 
dodatkami lub bez zawsze smakują doskonale! 

Przepis na sorbet z mrożonych owoców 

Wiele osób w sezonie samodzielnie mrozi owoce z działki lub straganów. Mrożone owoce są 
dostępne przez cały rok w sklepie. Sorbetami można się delektować wręcz na okrągło.  

Polecamy także: Domowe mrożenie truskawek 

Składniki sorbetu: 

▪ 0,5 kg mrożonych owoców: truskawek, jagód, malin 
▪ 1 pomarańcza 
▪ pół szklanki wody 
▪ pół szklanki miodu (możesz zastąpić miód cukrem albo zrezygnować ze słodzenia) 
▪ listki mięty (niekoniecznie) 

Przygotowanie krok po kroku 

▪ Owoce wyjąć z zamrażalnika na kilka minut przed miksowaniem, by się lekko rozmroziły. 
▪ Umyć pomarańczę, zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. 
▪ Zmiksować owoce. 
▪ Dodać pozostałe składniki i jeszcze miksować przez chwilę. 
▪ Przełożyć masę do pucharków i wstawić do lodówki na ok. 20 minut. 
▪ Po wyjęciu z lodówki ozdobić sorbet listkami mięty i podawać. 

Lody sorbetowe są o wiele zdrowsze niż zwykłe lody - choćby dlatego, że zawierają 
mnóstwo owoców. Lody można przyrządzać w domu za pomocą specjalnego miksera 
do lodów, ale bez specjalistycznego sprzętu także jest to możliwe. Z tą różnicą, że 
proces przygotowywania deseru potrwa dłużej. 
Ważne! Lody przyrządzane w domu wymagają stabilizatora, dzięki któremu mają 
odpowiednią konsystencję. Stabilizatorem do lodów jest np. łyżeczka mąki 
kukurydzianej, krochmalu lub bitej śmietany dodana do lodów na koniec miksowania 
lub opcjonalnie dodanie do lodów białek z dwóch jajek - należy wtedy dokładnie 
wymieszać masę, by rozprowadzić białko równomiernie. 

 

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w poniższym linku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hjlkc_EDScw        Lody sorbetowe - Jak zrobić 

 

 

http://beszamel.se.pl/jak-zrobic/mrozenie-truskawek-jak-zamrazac-truskawki-by-byly-smaczne,4479/
https://www.youtube.com/watch?v=Hjlkc_EDScw


CASSATE PÓŁKULE 

Deser z tradycyjnych lodów: bakaliowych, czekoladowych, kawowych-mocca ,owocowych  

mlecznych lub śmietankowych w formie półkuli złożonej z kilku warstw lodów o różnych 
smakach, wypełnionej wewnątrz bitą śmietaną z bakaliami» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ROLADA CASSATE 

Lody tradycyjne w czterech smakach: bakaliowym, czekoladowym, kawowym i owocowym. 
Dekoracja z bitej śmietany, czekolady i krokantu orzechowego. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


