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Herbatnik – pieczony produkt konsumpcyjny, posiadający formę małych i twardych, 

czasami słodzonych ciasteczek na bazie mąki, 

tłuszczu (np. masła), cukru i środków 

spulchniających. 

Herbatniki to rodzaj pieczywa cukierniczego trwałego, 

o strukturze drobno porowatej lub wielowarstwowej, z 

ciasta nielaminowanego lub laminowanego na bazie 

mąki, tłuszczu (np. masła), cukru i środków 

spulchniających wzbogaconego dodatkami 

smakowo-zapachowymi takim jak: kakao, cynamon, 

migdały gorzkie, skórka pomarańczowa 

    Klasyczna forma herbatników 

Herbatnikom kruchym nadaje się różne kształty: prostokątny, okrągły, półksiężyców, 

gwiazdek, zwierząt. 

Przygotowane ciasto kruche rozwałkowuje się do grubości 3-5 mm a następnie wycina 

herbatniki. Uformowane herbatniki układa się na blachach w odstępach 15-20 mmi 

wypieka w temperaturze ok. 220 0C do uzyskania przez nie złocistej barwy. Herbatniki 

kruche wykańczane cukrem produkuje się w taki sam sposób ale po ich uformowaniu 

smaruje się je masą jajową lub mlekiem a następnie posypuje cukrem kryształem.  

Do herbatników kruchych należą też herbatniki wyborowe które są najbardziej 

trwałym wyrobem ciastkarskim ponieważ okres ich przydatności konsumpcyjnej 

wynosi 4 miesiące. Zawierają one dwukrotnie mniej tłuszczu niż herbatniki kruche 

zwykłe. Zmniejszona ilość tłuszczu w cieście wymaga zastosowania znacznie większej 

ilości chemicznych środków spulchniających czyli na 1 kg herbatników stosuje się 6 g 

proszku do pieczenia a na 1 kg herbatników zwykłych 1 g proszku do pieczenia. 

 

Zobacz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4GdoD3L-nTA  

Kruche ciasteczka 

https://www.youtube.com/watch?v=xGnnJ6Rh_Ms 

Produkcja ciastek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4GdoD3L-nTA
https://www.youtube.com/watch?v=xGnnJ6Rh_Ms


Ciastka biszkoptowe (biszkopt, daw. biszkokt, 

z łac. bis cocktus = dwa razy pieczony) – rodzaj 

lekkiego ciasta przyrządzanego na bazie jaj z 

małym dodatkiem mąki pszennej i cukru - bez 

dodatku tłuszczu. W niektórych recepturach 

część mąki pszennej w biszkopcie jest 

zamieniona na mąkę ziemniaczaną. Jej 

dodatek obniża zawartość glutenu w cieście, co 

sprawia, że ma ono delikatną strukturę. 

Ciasto biszkoptowe można przygotować metodą "na ciepło" lub "na zimno".  

W pierwszej z wymienionych, masę złożoną z jaj i cukru ubija się, ogrzewając ją na 

parze. Podwyższona temperatura masy jajowej (która jednak nie może przekraczać 

40 stopni Celsjusza) sprawia, iż zawarty w niej cukier rozpuszcza się, a masa staje się 

rzadsza. Umożliwia to wtłoczenie większej ilości powietrza, które jest czynnikiem 

spulchniającym ciasto. 

Przygotowanie ciasta biszkoptowego metodą "na zimno" wiąże się z oddzieleniem 

białek jaj od żółtek. 

Biszkopt stanowi zwykle podstawę tortów lub ciast z galaretką. Może występować 

również w postaci małych babeczek wypiekanych w niewielkich, specjalnych 

foremkach lub w postaci ciastek o kształcie okrągłym i wydłużonym. 

 

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe (ciasto piaskowe) – ciasto sporządzane z mąki 

pszennej (o średniej lub małej zawartości glutenu) lub z mąki pszennej wymieszanej 

z mąką ziemniaczaną w stosunku 1:1, masła lub margaryny (zwykle ok. 25% masy 

ciasta), cukru, jajek i środków spulchniających[1]. Składniki dodatkowe 

to bakalie, kakao i substancje smakowo-zapachowe[1]. Ciasto piaskowe można 

wykonać metodą „na ciepło” lub „na zimno”. Ze względu na sposób przygotowania  

i spulchniania ciasta biszkoptowo-tłuszczowe zaliczane są do ciast biszkoptowych. 

• Metoda „na ciepło”: jaja ubija się z cukrem na parze, następnie schłodzoną masę 

jajeczno-cukrową miesza się kolejno z napowietrzonym (poprzez ubijanie lub 

ucieranie) tłuszczem i mąką (wymieszaną z proszkiem spulchniającym). Chcąc 

zapewnić ciastu równomierne pękanie podczas pieczenia, należy naciąć je na 

środku wzdłuż formy za pomocą noża zanurzonego w roztopionym tłuszczu. 

• Metoda „na zimno”: do napowietrzonego (poprzez ubijanie lub ucieranie) tłuszczu 

z cukrem dodaje się kolejno żółtka jaj, pianę z białek (ubitą z częścią cukru) i mąkę 

(wymieszaną z proszkiem spulchniającym. 

Ciasto piecze się zwykle w temperaturze 170–190 °C. Przykładem zastosowania 

wyższych temperatur są ciastka karbowane (200 °C). Gotową masę wstawia się do 

średnio nagrzanego piekarnika. Temperaturę tę utrzymuje się przez dłuższy czas, aby 

ciasto mogło odpowiednio wyrosnąć, a następnie stopniowo podnosi się ją do 190 °C. 

Nazwa „ciasto piaskowe” wzięła się od struktury ciasta po upieczeniu – dzięki dużej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_(kulinaria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszenica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82uszcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_ziemniaczana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tort
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_pszenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_pszenna
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_biszkoptowo-t%C5%82uszczowe#cite_note-Konarzewska-cbt-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakalie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proszek_kakaowy
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piekarnik


zawartości tłuszczu jest ono pulchne i rozsypujące się. Dodatek mąki ziemniaczanej 

wzmacnia efekt, obniżając zawartość glutenu w cieście i nadając mu 

charakterystyczną „piaskową” strukturę. Dzięki wysokiej zawartości tłuszczu ciasto 

biszkoptowo-tłuszczowe przypomina strukturą ciasto kruche, jest jednak delikatniejsze 

i pulchniejsze. Ciasto wykonane metodą „na zimno” ma mniejszą objętość, a jego 

miękisz – mniejszą porowatość. 

Z tego rodzaju ciasta przyrządza się ciastka korpusowe, ciastka karbowane, 

keksiki, ciastka camargo, ciastka stefanki, babki piaskowe, keksy, torty (np. tort 

camargo, tort stefanka), mazurki itp. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Proszę oglądnąć filmiki z poniższych linków: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjd-1ShXRQQ   

Biszkopty domowe Pychotki bez proszku do pieczenia  

https://www.youtube.com/watch?v=m8XOZYsBzng 

Domowe biszkopty 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_kruche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porowato%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camargo_(ciasto)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefanka_(ciasto)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babka_piaskowa_(ciasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Keks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tort
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camargo_(ciasto)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camargo_(ciasto)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefanka_(ciasto)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazurek_(ciasto)
https://www.youtube.com/watch?v=qjd-1ShXRQQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8XOZYsBzng


https://www.youtube.com/watch?v=-zCU6A4dkCc  

Wyciskane ciastka maślane -wyjątkowo kruche 
 

 

 

 

Obwarzanek (także: obarzanek) – wytrawne pieczywo o średnicy kilkunastu 

centymetrów (12-17 cm), posypane makiem, solą, sezamem lub innymi posypkami. 

Ma kształt przypominający pierścień. Fakturę 

powierzchni obwarzanka tworzą sploty w formie 

spirali, ma kolor od jasnozłocistego do 

jasnobrązowego, z wyraźnym połyskiem. 

Wytwarzany jest z mąki pszennej (możliwe jest 

stosowanie do 30% mąki żytniej), tłuszczu, cukru, 

drożdży, soli i wody. Wymieszane ciasto jest 

odstawiane do wyrośnięcia, a następnie dzielone na 

małe kawałki, i formowane w podłużne walce, 

tzw. sulki, z których 2-3 skręca się spiralnie ze sobą 

i formuje pierścień. Uformowane obwarzanki są ponownie pozostawiane do 

wyrośnięcia, po czym zanurza się je na chwilę we wrzątku i obgotowuje – 

czyli obwarza (stąd nazwa). Następnie, po osączeniu, posypuje się przyprawą i piecze 

do zrumienienia. 

Pieczywo wykonane według tej receptury i posiadające nazwę Obwarzanek 

krakowski produkowane może być w granicach Krakowa i powiatów 

krakowskiego i wielickiego. Może być sprzedawany bez etykiet i opakowania,  

z punktów sprzedaży oznaczonych odpowiednim napisem. 

Obwarzanek bywa też błędnie nazywany bajglem lub preclem. 

 

Zobacz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AlNewAlWVJA  

Obwarzanki – okrągłe sucharki 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm9E0eoeep8  

Obwarzanki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zCU6A4dkCc
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak
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https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_%C5%BCytnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wielicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajgiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Precel
https://www.youtube.com/watch?v=AlNewAlWVJA
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9E0eoeep8


Precel – wyrób piekarniczy, o kształcie podobnym 

do cyfry 8, posypany makiem, sezamem bądź solą. 

Często mylony z bajglem lub z obwarzankiem. 

 Ciasto przeznaczone na te wyroby powinno  mieć 

sztywną konsystencję i wilgotność ok. 36%. 

Sporządza się je z dodatkiem lub bez dodatku 

drożdży i przed wypiekiem obgotowuje w wodzie lub 

poddaje działaniu pary w specjalnych komorach. 

Proces obgotowywania trwa od 1 do 3 min  

w zależności od wielkości wyrobów. Dzięki obgotowywaniu precle po wypieku uzyskują 

gładką i błyszczącą skórkę. W celu uzyskania złocistej barwy wyrobów do wody można 

dodać niewielką ilość cukru lub syropu ziemniaczanego. 

 

 

 

Bajgiel (niem. Bügel – „pałąk”, od biegen – „wyginać”) 

– żydowskie pieczywo wypiekane od XVII wieku. 

Często bywa mylony z obwarzankiem. 

Jest to rodzaj drożdżowej bułki w kształcie pierścienia,  

o zwartym miąższu i miękkiej skórce. Swoją 

konsystencję zawdzięcza krótkiemu czasowi 

wyrastania ciasta oraz temu, że przed pieczeniem 

wkłada się go na kilka sekund do wrzącej wody. Bajgle 

posypane są czasem makiem, sezamem lub płatkami 

suszonej cebuli. Wytwarza się także słodkie odmiany, często z dodatkiem rodzynek  

i cynamonu 

 

 

 

Słone paluszki – słona przekąska w postaci długich, cienkich paluszków z ciasta 

drożdżowego, posypanych solą i upieczonych na 

jasnobrązowy kolor. Są często spożywane 

do wina i piwa. 

Surowcami do produkcji paluszków są: 

• mąka pszenna 

• drożdże piekarnicze 

• słód 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sezam_indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3l_kuchenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajgiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwarzanek_krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwarzanek_krakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_dro%C5%BCd%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_dro%C5%BCd%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3l_kuchenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_pszenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82%C3%B3d


• sól kuchenna 

• tłuszcz roślinny 

• woda 

• wodorotlenek sodu 

Z tych surowców (z wyjątkiem wodorotlenku sodu) wyrabiane jest w automatycznych 

mieszarkach i walcach ciasto drożdżowe. Następnie jest ono wyciskane przez 

niewielkie dziurki na znajdującą się w ciągłym ruchu taśmę produkcyjną z cienkiej 

metalowej siatki, na której układa się ono w bardzo liczne, równoległe, ciągłe wałeczki 

zbliżone grubością do paluszków, które mają powstać. Następnie taśma przechodzi 

przez kąpiel w ługu sodowym, który na tym etapie zwilża dodatkowo powierzchnię 

ciasta, a dzięki podwyższeniu pH tworzy korzystne warunki dla reakcji Maillarda, która 

później nada przy pieczeniu paluszkom błyszczącą powierzchnię, brązowy kolor i silny 

smak. Następnym krokiem jest krojenie wałeczków na odcinki pożądanej długości. Po 

pocięciu przesuwają się one automatycznie na kolejną taśmę z siatki o trochę większej 

prędkości przesuwu, co powoduje rozsunięcie paluszków odciętych z tego samego 

wałeczka od siebie. W kolejnym kroku są one posypywane grubą solą, która przylepia 

się do zwilżonej ługiem powierzchni ciasta. Jej nadwyżka przelatuje na wylot przez 

otwory siatki i po wyłapaniu poniżej jest ponownie kierowana do urządzenia 

posypującego. W końcu paluszki wraz z taśmą przechodzą przez piec piekarniczy  

o temperaturze 400 °C. Po jego opuszczeniu i ochłodzeniu są konfekcjonowane  

w opakowania handlowe. 

Paluszki zazwyczaj mają około 4 mm średnicy i długość od 10 do 15 cm. Są drobną 

przekąską, często spożywaną jako dodatek do piwa bądź wina.  

Zobacz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OlPnRrIJI1c  

Jak powstają słone paluszki 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piec_piekarniczy&action=edit&redlink=1
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https://www.youtube.com/watch?v=OlPnRrIJI1c


Krakersy – cienkie, chrupiące wytrawne ciasteczka 

przypominające herbatniki. Najczęściej dostępne w wersji 

solonej albo obsypane przyprawami. Występują  

w rozmaitych kształtach, np. małe i okrągłe albo 

przypominające litery czy zwierzęta 

 

Krakersy mają zazwyczaj ostry smak i często są solone. 

Niektóre odmiany zawierają serowe przyprawy, jak i inne 

składniki. Podobnie jak precle, krakersy są często 

spożywane jako mały dodatek do wina, piwa, sera i tym podobnych. Można używać 

ich również jako podstawy do tartinek. 

Składniki: mąka pszenna, olej rzepakowy, substancje spulchniające: węglany amonu, 

węglany sodu, jęczmienny ekstrakt słodowy, sól, glukoza, jaja w proszku, emulgator: 

lecytyny. 

Zobacz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGqTjMAQD4Q  

KRAKERSY i GRISSINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brioche, brioszka – francuskie lekko 

słodkie pieczywo drożdżowe, pieczone z ciasta 

bogatego w masło i jaja, o cienkiej jak papier 

złocistobrązowej skórce i miękkiej, delikatnej ośródce 

(miękisz). Maślany brioche ma cechy 

charakterystyczne dla ciast wyborowych. . Istnieją 

liczne odmiany brioche ze względu na formę czy 

dodane składniki. 

Brioche jest zaliczany do grupy francuskich 

wypieków śniadaniowych  właśnie dlatego, że 

występuje w różnych postaciach: nie tylko bochenka, ale także bułeczek czy spodu do 

ciast.  

http://kuchnia.wp.pl/tag/herbatniki
http://kuchnia.wp.pl/tag/przyprawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Precle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tartinka
https://www.youtube.com/watch?v=FGqTjMAQD4Q
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_francuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczywo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasto_dro%C5%BCd%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_(kulinaria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniadanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82ka


Najbardziej znaną wersją brioche są bułeczki z charakterystycznym „czopem” na 

wierzchu, upieczone w falistych foremkach do ciasta.  Brioche może być też  

w formie warkocza (brioche tresse), podłużnych bułeczek (brioches 

allongées), cylindryczny (brioche Mousseline) czy złożony z pięciu lub 

więcej kul ciasta lekko ściśniętych ze sobą w prostokątnej foremce do pieczenia. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warkocz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walec_(bry%C5%82a)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kula

