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Cukiernictwo – dział wytwórczości obejmujący wyrób produktów cukierniczych 

trwałych, pieczywa cukierniczego trwałego, oraz produktów cukierniczych nietrwałych. 

Przemysł cukierniczy produkuje trwałe wyroby, czyli takie, które nie ulegają istotnym 

zmianom chemicznym i fizycznym w okresie, co najmniej 1 miesiąca od daty 

wyprodukowania. . 

 

 

 

Wyroby wschodnie 

Wyroby wschodnie odznaczają się słodkim 
smakiem i z zasady dużą zawartością 
tłuszczu. Jak sama nazwa wskazuje, 
pochodzą one z krajów Bliskiego Wschodu, Południowej Azji, a ponadto już dość 
wcześnie rozpowszechniły się na Półwyspie Bałkańskim. Do ważniejszych wyrobów 
wschodnich zalicza się: chałwę, to jest produkt karmelowo-tłuszczowy, o strukturze 
włóknistej, produkowany z mieszaniny napowietrzonej masy karmelowej i miazgi 
nasion oleistych. 

 

Najczęściej produkuje się ją z miazgi ziarna (nasion) sezamowego, rzadziej z 
arachidów lub słonecznika. Równolegle z miazgą oleistą przygotowuje się; masę 
karmelową, składającą się z syropu ziemniaczanego i cukru. Masę ponadto ubija się 
przy użyciu środków pianotwórczych (białka jajowego i in.), a następnie w misach 
chałwiarskich łączy obydwa składniki przez mieszanie ubitej, puszystej masy z miazgą 
oleistą. Przez mieszanie wyciąga się karmel w nitki (włókna), a przestrzenie między 
włóknami wypełnia miazga tłuszczowa. Barwa chałwy sezamowej jest kremowoszara; 
przełom każdej chałwy powinien być cienkowłóknisty i porowaty; konsystencja stała, 
pod naciskiem chrupka; powierzchnia tłusta, porowata, lekko lepiąca się — na 
powierzchni widoczne jednolite, cienkie włókna karmelowe; smak .i zapach 
charakterystyczny, wyraźnie słodki, uzależniony od dodatków, bez posmaków i 
zapachów obcych.  

https://www.youtube.com/watch?v=sJHdJthMtKQ     Jak zrobić chałwę domową. 

 

Wyroby grylażowe — produkowane z mieszaniny jąder nasion oleistych i 
skarmelizowanej masy cukrowo - syropowej, przy czym w zależności od użytych 
surowców wyróżnia się produkty sezamowe, orzechowe i makowe; wyroby oblewane 
masą karmelową, złożone z rdzenia z nasion oleistych, owoców smażonych lub 
nadzień cukierniczych —pokrytych szklistą, przejrzystą masą karmelową; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieczywo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://www.youtube.com/watch?v=sJHdJthMtKQ


Sezamek – cukierek lub ciastko wykonane z 
ziaren sezamu. Tradycyjne jako słodkie spoiwo 
dla uprażonych nasion wykorzystuje się cukier lub miód. 
W produkcji masowej stosuje się też 
syropy: glukozowy, glukozowo-fruktozowy, ryżowy. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPk4B1JQUI4   Jak zrobić sezamki 
 

 

Nugat (łac. nux, fr. noix – orzechy) – rodzaj deseru, składającego się z masy 
z syropu gotowanego z miodem, wymieszanej z siekanymi orzechami 
włoskimi lub migdałami oraz pianą ubitą z białek, czasem z dodatkiem kakao. 

Nugaty, będące mieszaniną syropu, białka, miodu, orzechów i innych nasion oleistych, 

zawierają czasem skórkę pomarańczową, rodzynki i dodatki zapachowe. Masę 

nugatową umieszcza się w waflach lub opłatkach. 

Cukier, miód, piana z białek i orzechy. Gorący syrop cukrowy łączony jest z gorącym 
miodem i wlewany powoli do piany z białek, całość ubijana jest w metalowej misce 
ustawionej na garnku z gotującą się wodą. Na końcu dodaje się posiekane orzechy 
włoskie. 

   

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciastko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sezam_indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BCenie_(obr%C3%B3bka_%C5%BCywno%C5%9Bci)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop_glukozowo-fruktozowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Syrop_ry%C5%BCowy&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=HPk4B1JQUI4
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syrop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_w%C5%82oskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_w%C5%82oskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migda%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_w%C5%82oskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_w%C5%82oskie


Karmelki to typ tradycyjnych 
cukierków przygotowywanych na 
bazie cukru i śmietany. Mają twardą 
zewnętrza warstwę, zaś w środku 
zazwyczaj płynne nadzienie. Mogą 
być przygotowywane z dodatkiem 
kakao, mięty, orzechów, migdałów 
czy owoców. 
 
 
 
Aby zrobić słodkie mleczne karmelki, 
potrzeba cukru, słodkiej śmietany 30-
36%, masła, płynnego miodu, 
migdałów i wanilii. Niezbędna jest również foremka do masy.  

• Na początek wlej śmietanę do garnka, dodaj cukier, masło, miód i 
wanilię. 

• Mieszaj ciągle, aż do zagotowania.  

• Gdy masa zacznie się gotować, zmniejsz ogień.  

• Dodaj migdały.  

• Gotuj na średnim ogniu, aż masa zgęstnieje i zrobi się karmelowa.  

• Foremki do cukierków wysmaruj olejem i wylej do nich masę.  

• Poczekaj, aż masa ostygnie i wstaw ją do lodówki.  

• Zastygnięte karmelki pokrój w kwadraty i przechowuj w lodówce. 
Gotowe. 

 

To, czy masa karmelkowa jest 

gotowa możesz sprawdzić w bardzo 

łatwy sposób. W tym celu nalej trochę 

masy do bardzo zimnej wody i patrz czy 

tworzą się kulki o konsystencji podobnej 

do plasteliny. Jeśli tak - masa jest 

gotowa i możesz przekładać ją do 

foremek. 

 



Krówki (ciągutki mleczne, pomadki mleczne) 
– rodzaj polskich słodyczy, cukierki mleczne z 
miękkim, ciągliwym nadzieniem. 

Konsystencja krówek wynika z czasu 
przechowywania po wyprodukowaniu. Krówka 
świeża jest ciągnąca w całej objętości, 
natomiast z upływem czasu w wyniku 
krystalizacji cukru zaczyna kruszeć od 
zewnątrz. 

Krówki wytwarza się z mleka, cukru i masła, 
które miesza się i gotuje w dużej kadzi. Po 
kilku godzinach masę wylewa się na stół i 
studzi. Masa zastyga, po kilku dniach można ją pokroić i zapakować w papier. Krówki 
pakowane ręcznie są miękkie i ciągnące, a pakowane mechanicznie twardsze i 
bardziej suche. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praliny, pralinki – rodzaj czekoladek nadziewanych masą kremową lub 
zawierających w środku orzechy. 

Pralina oznacza wyrób o wielkości pojedynczego kęsa, składający się z czekoladki 
nadziewanej lub pojedynczej czekoladki bądź kombinacji albo mieszanki czekoladek 
oraz z innych jadalnych substancji, z zastrzeżeniem, że czekolada stanowi nie mniej 
niż 25% ogólnej wagi produktu. 

 

Staranne pokrycie pralinek czekoladą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odycze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukierek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mleko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kad%C5%BA_(naczynie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czekolada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_(bakalie)


Są dwa sposoby na to, jak zrobić pralinki z 

nadzieniem. Pierwszy z nich polega na 

moczeniu kulek nadzienia w płynnej 

czekoladzie. Drugi, bardziej czasochłonny, 

wymaga użycia specjalnych foremek 

silikonowych lub na lód. W tym przypadku 

płynną czekoladę rozprowadź we wnętrzu 

foremki za pomocą pędzelka i wstaw do 

lodówki na czas zastygnięcia. Nałóż drugą 

warstwę czekolady i ponownie schłodź. 

Następny krok to nałożenie nadzienia i 

stworzenie wierzchniej warstwy z czekolady 

i ponowne schłodzenie. 

 

Nadzienie do pralinek czekoladowych 

Pralinki zawdzięczają swój smak nie tylko doskonałej czekoladzie, ale i zamkniętemu 

w ich środku nadzieniu. A to możesz przygotować na wiele sposobów. Świetnie 

sprawdzą się zmiksowane śliwki, orzechy i miód, wiórki z mlekiem w proszku czy 

marcepan z odrobiną whisky. Z przygotowanego nadzienia należy następnie 

uformować kulki, które będą pokryte czekoladą. Najważniejsze, by nadzienie miało 

stałą konsystencję, co uchroni pralinki czekoladowe przed odkształceniem. 

Proporcje śmietany do czekolady 

Sekret smaku pralinek tkwi w umiejętnym przygotowaniu korpusów, czyli zewnętrznej 

warstwy czekoladek. Podstawowy przepis na pralinki zakłada użycie śmietany i 

czekolady w proporcji 1:2. Najlepszym sposobem na połączenie obu składników jest 

przygotowanie tak zwanej kąpieli wodnej. W tym celu, naczynie z połamaną na kawałki 

czekoladą i śmietaną oprzyj na garnku z gotującą się w nim wodą. Dzięki tej metodzie 

czekolada roztopi się równomiernie, uzyskując idealnie gładką konsystencję. 

Działanie powietrza i światła 

Pralinki czekoladowe w kontakcie z powietrzem i światłem mogą zmienić swój smak, 

zapach i wygląd. Wszystko za sprawą postępującego procesu utleniania, na który 

narażona jest zwłaszcza biała i mleczna czekolada. By chronić pralinki czekoladowe, 

warto przechowywać je w szczelnym, nieprzepuszczającym światła opakowaniu. 

Zastyganie czekolady 

Jeśli w pomieszczeniu, w którym przygotowujesz pralinki jest za zimno, czekolada 

zetnie się zbyt szybko. Z kolei zbyt wysoka temperatura może sprawić, że czekolada 

nie będzie zastygać. Sprawdzonym sposobem na zachowanie konsystencji i połysku 

czekolady jest jej temperowanie. W celu przeprowadzenia tego procesu, podgrzej 



czekoladę w kąpieli wodnej do 45 stopni, następnie schłodź do 25 stopni i ponownie 

podgrzej do 21 stopni. 

Temperaturę przechowywania 

Pralinki czekoladowe są tak pyszne, że zwykle znikają w mgnieniu oka. Jeśli jednak 

po kolacji walentynkowej lub innej okazji zostanie ci nieco czekoladek, możesz bez 

obaw przechować je przez kilka dni. Gdzie trzymać pralinki czekoladowe? Najlepszym 

miejscem dla nich będzie lodówka. W temperaturze pokojowej staną się bardzo 

miękkie. 

 

 

 

 

 

Odlewnictwo  cukiernicze – technologia  polegająca na zalewaniu uprzednio 

przygotowanej formy ciekłym materiałem - najczęściej czekoladą lub cukrem 

wylewanym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_odlewnicza&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlewy świąteczne czekoladowe 

 

   

     Odlewy lizaków

    

  Odlew 

tabliczki czekolady 

 



 

 

 

 

 

Odlewy  pralinek   

                    

Odlewy figurek 

 

 

 

Zapoznaj się z poniższym filmikiem 

https://czuwajblog.com/2012/03/31/armia-barank%CF%8Cw-cukrowych/  

Baranek cukrowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranek cukrowy odlewany w formie 

 

Zapoznaj się z poniższym filmikiem 

https://czuwajblog.com/2012/03/31/armia-barank%CF%8Cw-cukrowych/


https://www.youtube.com/watch?v=9yMqQ_qA-ZI        Domowe lizaki 

   

Lizaki cukrowe zrobione metodą odlewu. 

 

 

HIGIENA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 

 

Zasady higieny produkcji 

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie powinny być produkowane w warunkach 
higienicznych, przeciw działających zakażeniu wytwarzanych produktów i nie 
narażających zdrowia pracowników. 

            Wymagania te dotyczą powietrza, światła i wody. Każdy z wymienionych 
czynników może mieć wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów oraz na zdrowie 
pracowników. Powietrze, oprócz zawartych w nim gazów, takich jak tlen, azot i inne, 
zawiera pewną ilość rozpylonych ciał stałych, które przy większym stężeniu mogą 
wywierać negatywny wpływ na zdrowie pracowników i na produkcję. Rozpylone w 
powietrzu pyły ciał stałych mogą atakować skórę, spojówkę oka, drogi oddechowe. 
Drobno ustroje natomiast, gromadząc się na powierzchni wyrobów, znajdują w nich 
dobre warunki rozwoju i w konsekwencji mogą być przyczyną zatruć pokarmowych 
konsumentów. 

            Procesy produkcyjne, a w tym fermentacyjne, mogą wpływać na klimat 
ciastkarni przez nadmierne gromadzenie się w powietrzu dwutlenku węgla (produktu 
fermentacji alkoholowej stosowanej przy produkcji ciast drożdżowych) oraz tlenku 
węgla, stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. 
Gromadzenie się tlenku węgla może być spowodowane np. niesprawnością pieca. 

https://www.youtube.com/watch?v=9yMqQ_qA-ZI


            Z powyższego wynika, że w każdej ciastkarni konieczne jest funkcjonowanie 
wentylacji zabezpieczającej wymianę powietrza wewnątrz obiektu produkcyjnego. W 
ten sposób usuwa się powietrze zawierające nadmierne stężenie pyłów, gazów i 
drobnoustrojów, chroniąc jednocześnie zdrowie pracowników i zabezpieczając wyroby 
gotowe. 

            Znaczną część produkcji ciastkarskiej stanowią wyroby z kremem, będące 
doskonałą pożywką dla niektórych drobnoustrojów, zarazków gruźlicy, chorób 
ropnych, zarodków wąglika, a także zarazków ospy, grypy, odry i innych chorób 
zakaźnych, jak i bakterii z grupy gronkowców (zwłaszcza gronkowca złocistego). 
Wymienione drobnoustroje mogą być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia 
ludzkiego chorób i zatruć pokarmowych. Stąd konieczność okresowej kontroli zdrowia 
pracowników przemysłu spożywczego. Wyniki badań w przypadku ujawnienia 
tzw. nosicielstwa są przyczyną okresowych ograniczeń w zakresie wykonywania 
zawodu pracownika przemysłu spożywczego. Jednocześnie w produkcji stawiane są 
ostre wymagania higieniczno-sanitarne zobowiązujące pracowników do 
przestrzegania wymagań w zakresie higieny osobistej i higieny produkcji. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie brudnych naczyń i sprzętu produkcyjnego 
zawierającego resztki kremów, ciast itp., pozostawianie poza urządzeniami 
chłodniczymi z dnia na dzień reszty kremu, wnoszenie do pomieszczeń produkcyjnych 
surowców, a szczególnie jaj, w opakowaniach, w których zostały dostarczone do 
ciastkarni. Przestrzeganie podanych wymagań czyni produkcję bezpieczną dla 
zdrowia ludzkiego. 

            Stosowana w produkcji ciastkarskiej woda powinna odpowiadać wymaganiom 
stawianym wodzie do picia. Powinna być zatem klarowna, bez barwy i zapachu, nie 
może zawierać bakterii chorobotwórczych, substancji trujących i gnilnych oraz 
związków chemicznych. 

            Woda przeznaczona do picia nie może być zbyt twarda, lecz powinna zawierać 
niewielkie ilości chlorku sodu, wodorowęglanu wapnia i sodu oraz rozpuszczone w niej 
powietrze i dwutlenek węgla. Na twardość wody wpływają głównie sole wapnia i 
magnezu. Twarda woda poprawia właściwości fizyczne glutenu i ciasta ze słabej mąki. 

            Ważnym czynnikiem jest czystość biologiczna wody. Ustala się ją na 
podstawie zawartości w wodzie organicznych związków azotowych (azotynów i 
azotanów pochodzących z rozkładu substancji białkowych), węglowodanów i bakterii. 
Zawartość węglowodanów w wodzie określa stopień jej zanieczyszczenia. Zakażenie 
wody bakteriami wyraża się liczbą pałeczek okrężnicy w 100 cm3 wody lub częściej 
przez określenie tzw. miana coli. Jest to najmniejsza ilość wody, w której można 
jeszcze wykryć pałeczki okrężnicy. Woda zdatna do picia nie powinna zawierać więcej 
niż sto bakterii w jednym centymetrze sześciennym, w tym żadnych bakterii 
chorobotwórczych. W celu ich całkowitego usunięcia stosuje się sterylizację wody za 
pomocą chloru lub ozonu. 

            Zawartość chloru w odkażonej wodzie nie powinna przekraczać 0,02 mg/dm3. 
W przeciwnym razie wydziela się zapach chloru, a woda uzyskuje nieprzyjemny smak 
i zapach. Nadmiar chloru z wody można usunąć przesączając ją przez warstwy węgla 
aktywowanego. Kontrolę przydatności wody w przemyśle spożywczym sprawują stacje 
sanitarno-epidemiologiczne. 



            Maszyny, urządzenia oraz drobny sprzęt stosowany w ciastkarniach powinny 
być utrzymane z punktu widzenia higieny produkcji w nienagannym stanie 
technicznym. Eliminuje to przedostawanie się do ciast, kremów, mas lub innych 
półproduktów, smarów lub olejów stosowanych do smarowania urządzeń. Wszelkie 
przekładnie typu olejowego, wymagające smarowania, powinny być hermetyczne i tak 
usytuowane w maszynie, aby każdy przypadek ewentualnej nieszczelności nie 
powodował przedostawanie się oleju do wyrobów. 

            Powierzchnie dzież i kotłów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub 
pobielone powłoką cynową albo pokryte powłoką teflonową uniemożliwiającą 
bezpośredni kontakt przerabianego surowca z materiałem, z którego kotły lub dzieże 
zostały wykonane. Dotyczy to również powierzchni wszelkiego typu mieszadeł. 
Niedopuszczalne jest używanie naczyń nawet z niewielkimi śladami rdzy. 

            Ważnym czynnikiem higieny produkcji jest utrzymanie sprzętu i urządzeń we 
właściwej czystości. Urządzenia, naczynia i drobny sprzęt ciastkarski powinny być 
wykonane z materiałów nie zawierających substancji szkodliwych dla zdrowia, nie 
powodujących zmiany smaku, barwy, wyglądu, oraz łatwych do zmywania. Do 
materiałów takich należą: stal nierdzewna, aluminium i cynowa blacha żelazna. Sprzęt 
drewniany powinien być wykonany z twardego, liściastego drewna, a jego 
powierzchnia powinna być gładka, bez szczelin. 

            Nie wolno stosować naczyń i sprzętu z blachy cynkowej lub ocynkowanej z 
uszkodzoną pobiałą lub pordzewiałych, ponieważ odsłonięty cynk i żelazo reagują z 
tłuszczem. Wszystkie naczynia i drobny sprzęt ciastkarski, taki jak: rózgi, noże, 
kopyście, zdobniki, woreczki muszą być umyte bezpośrednio po zakończeniu 
produkcji. 

            Resztki kremów, mas, mleka pozostałe na powierzchni naczyń i urządzeń są 
bardzo dobrą pożywką dla różnego rodzaju drobnoustrojów. Niezbyt staranne mycie 
zaschniętych powierzchni może spowodować zakażenie produktu. Ostatnio rozwój 
branży chemicznej sprawił, że preparaty stosowane do zmywania jednocześnie 
dezynfekują, zarówno sprzęt, jak i pomieszczenia produkcyjne, co ułatwia utrzymanie 
właściwego stanu sanitarnego. 

            Proces mycia może być zróżnicowany, zależnie od rodzaju urządzeń, sprzętu  

i wielkości zakładu. Niemniej jednak zawsze obowiązuje następująca kolejność: 

- wypłukanie czystą, ciepłą wodą resztek produktu, 

- mycie w ciepłym, o temperaturze ok. 40stopniC, roztworze środka myjącego 
dopuszczonego do mycia urządzeń w przemyśle spożywczym, 

- spłukanie czystą wodą, 

- odkażenie gorącą wodą lub parą. 

            Drobny sprzęt ciastkarski, jak noże, zdobniki, powinny być obowiązkowo 
wyparzone gorącą wodą, a woreczki wygotowane i kilkakrotnie wypłukane. 



            W przypadku stosowania do odkażania środka chemicznego, jego resztki 
trzeba dokładnie spłukać, najlepiej gorącą wodą. Wymyty i odkażony sprzęt powinien 
być ustawiony na regałach tak, aby mógł jak najszybciej ocieknąć i wyschnąć. 

 

 

Zapoznaj się z poniższym Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU 

z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

przemysłu cukierniczego. 

 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1967-48-235,16787145.html 

 

 

PYTANIA DO PRZEROBIONEGO MATERIAŁU 

_______________________ 

    Nazwisko i imię ucznia 

 

1. Chałwa, to produkt  ______________________________________ o 

strukturze ______________________________ , produkowany z 

_________________________________________________ masy 

______________________________________________________________. 

2. Charakterystyczne cechy chałwy, to: 

a) Barwa - _________________________________________________ 

b) Konsystencja - ____________________________________________ 

c) Przełom - _________________________________________________  

d) Powierzchnia - _____________________________________________ 

e) Smak i zapach - ____________________________________________ 

3. Do wyrobów wschodnich oprócz chałwy należą też: 

a) ____________________________________________ 

b) ____________________________________________  

4. Masa nugatowa jest głównie mieszaniną:  

a) _____________________________________________ 

b) _____________________________________________ 

c) _____________________________________________ 

d) _____________________________________________ 

którą umieszcza się w ___________________________ lub 

________________________.  

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1967-48-235,16787145.html


5. Karmelki to cukierki produkowane z: 

a) ____________________________________ 

b) ____________________________________ 

z dodatkiem:  

a) _________________________________ 

b) _________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 

e) _________________________________ 

6. Pralinki to rodzaj _______________________________________________ 

o wielkości ______________________________________, w których 

czekolada stanowi _______________________________________ produktu. 

7. Odlewy cukiernicze wykonuje się z: 

a) __________________________________________ 

b) __________________________________________  

8. Wymagania higieniczne dla produkcji cukierniczej dotyczą: 

a) ______________________________________________________ 

b) ______________________________________________________ 

c) ____________________________________________________ 

oraz  

d) ____________________________________________________ 

e) ____________________________________________________ 

f) ____________________________________________________  

9. Mycie naczyń, urządzeń, sprzętu w zakładzie cukierniczym powinno 

odbywać się w następującej kolejności: 

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

c) ____________________________________________________ 

d) ____________________________________________________  

 

 

Sprawdzian z odpowiedziami proszę przesłać do dnia 26.11.2020 (czwartek). 

Termin podyktowany jest zakończeniem kursu, a po tym terminie nie będą 

już oceniane żadne przesyłane materiały. 

 

Materiały przesyłamy na e-maila: nauczyciel.wkurek@op.pl  

 

mailto:nauczyciel.wkurek@op.pl

