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CHARAKTERYSTYKA MLEKA I JEGO PRZETWORÓW 
ORAZ ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 

 
Mleko, wydzielina gruczołów mlecznych np.: krowy, 
to biały płyn o bardzo wysokiej wartości odżywczej. 
Mleko zawiera oprócz wody, białko, składniki 
mineralne (głównie wapń), cukier, witaminy, 
tłuszcze. Mleko surowe w mleczarniach jest 
przerabiane na mleko tzw. spożywcze, w którym 
normalizuje się zawartość tłuszczu (np. 0,5%, 2%, 
3%) oczyszcza z zanieczyszczeń mechanicznych i 
zabezpiecza przed kwaśnieniem przez pasteryzację 
(podgrzewanie do temperatury 75 – 900C). Mleko 
słodkie w gastronomii stosuje się w produkcji 
napojów gorących (kakao, kawa), zup mlecznych i 
jako dodatek do innych potraw. Mleko słodkie łatwo 
ulega fermentacji pod wpływem bakterii kwasu 
mlekowego i drożdży. W jej wyniku powstają takie 
przetwory mleczne jak: kwaśne mleko, kefir, jogurt, 
maślanka, serwatka, sery (twarogowe, żółte). Z mleka otrzymuje się też śmietankę  
i śmietanę a z niej masło. Do przetworów mlecznych należy też mleko zagęszczone  
i mleko w proszku. Przetwory mleczne są szeroko stosowane w gastronomii do napojów 
(koktajle), deserów (kremy), farszów, zakąsek, sałatek, past.  
 

Mleko  
Mleko surowe, prosto od krowy, kozy czy owcy jest bogate w różnego rodzaju 
mikroorganizmy. Zawiera te przyjazne, wykorzystywane w procesie serowarskim  
i nieszkodliwe dla zdrowia np. bakterie mlekowe. Może również niestety zawierać 
szkodliwe i chorobotwórcze takie, jak Salmonella lub E.coli. Właśnie ze względu na 
obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów i bakterii, mleko poddawane jest 
różnego rodzaju obróbkom termicznym. 

Obróbka termiczna ma jeszcze jeden ważny skutek. Wydłuża znacznie trwałość 
mleka, poprzez ograniczenie liczby drobnoustrojów oraz enzymów mających wpływ na 
jego jakość. Zarówno dla producentów jak i konsumentów termin przydatności do 
spożycia ma ogromne znaczenie. 

Mleko pasteryzowane – jak powstaje? 

Pasteryzacja mleka to nic innego, jak poddanie go działaniu temperatury. Można tego 
dokonać na dwa sposoby 

• ogrzewając mleko w temperaturze ok 63°C przez 30 minut – mówimy wtedy  
o pasteryzacji długotrwałej w niskiej temperaturze 

• ogrzewając mleko w temperaturze 72°C przez czas 15 – 30 sekund  – jest to 
pasteryzacja łagodna w niskiej temperaturze. 

Pasteryzacja likwiduje 99% żywych bakterii, pozostawiając ich zarodniki oraz niektóre 
bakterie termofilne. Nie powoduje jednak znaczących zmian chemicznych  
i organoleptycznych mleka. W ten sposób otrzymujemy produkt świeży, 
niskoprzetworzony o wydłużonej przydatności do spożycia. 



Tego typu zabiegi stosowane są w serowarstwie, gdzie przy produkcji niektórych 
gatunków sera pasteryzacja jest konieczna. Ponadto pozwala uzyskać gwarancję 
przydatności do spożycia, w momencie niepewnego pochodzenia mleka. 

Mleko sterylizowane / mleko UHT – jak powstaje? 

Mleko sterylizowane inaczej mleko UHT (Ultra-high Temperature Pasteurisation) 
poddawane jest działaniu bardzo wysokiej temperatury w zakresie 135°C – 150°C 
przez bardzo krótki czas od 1 – 2 sekund, a następnie schładzane do temperatury 20 
st. W efekcie takiej obróbki cieplnej zniszczone zostają wszystkie drobnoustroje oraz 
ich zarodniki, a także trwałość mleka zostaje znacznie przedłużona. Zdatność do 
spożycia tak przetworzonego mleka wynosi nawet do 6 miesięcy. 

Mleko mikrofiltrowane 

Kolejnym zabiegiem, stosunkowo nowym w przetwórstwie mleczarskim jest 
mikrofiltracja, przy użyciu membran o wielkości porów poniżej 5 mikrometrów. Ma ona 
na celu zredukowanie komórek bakterii oraz innych mikroorganizmów, przetrwalników, 
martwych komórek i innych zanieczyszczeń na poziomie 99,5% – 99,99%. Takie 
mleko poddawane jest następnie pasteryzacji w bardzo niskiej temperaturze, co ma 
na celu zmniejszenie wpływu działania enzymów, które mogłyby wpłynąć na jakość 
mleka, a tym samym uzyskanie produktu o przybliżonym składzie, właściwościach  
i cechach organoleptycznych do mleka surowego. 

Mleko mikrofiltrowane musi być bezwzględnie przechowywane w lodówce  
w temperaturze od 1°C do 6°C. 

Pasteryzacja/sterylizacja a skład mleka 

Mleko jest wartościowym pokarmem  bogatym w aminokwasy, mikroelementy i łatwo 
przyswajalny wapń i fosfor (budulec kości). Jednak powinniśmy zastanowić się czy  
i jakie korzyści niesie dla nas spożywanie mleka w postaci przetworzonej? 

Wiele osób podkreśla, że mleko kupuje się nie ze względu na mikroflorę i przyjazne 
bakterie, a składniki mineralne i witaminy, które się w nim znajdują. 

Musimy pamiętać jednak, że obróbka termiczna wpływa na niektóre składniki mleka. 
W dużym stopniu ulega zmniejszeniu zawartość witamin (A, C, B1, B6, B12, kwasu 
foliowego, biotyny); ponadto w mleku sterylizowanym: kwasów pantotenowego, 
nikotynowego i β-karotenu. Bez zmian pozostaje zawartość białka, laktozy, tłuszczu, 
składników mineralnych (wapnia, fosforu, potasu, magnezu, cynku). W mleku 
sterylizowanym UHT zachodzą większe straty witamin niż w pasteryzowanym (do 
10%). Najwyższe straty dotyczą tiaminy, folianów, witaminy B12 i C. 

Mleko składa się w 80% z kazeiny, białka, które jest odporne na działanie wysokiej 
temperatury oraz białka serwatkowego, które podczas podgrzewania ulega częściowej 
denaturacji, zmieniając swoją strukturę. Proces obróbki cieplnej nie wpływa jednak 
niekorzystnie na ich przyswajalność i wartość odżywczą. A wręcz przeciwnie. Niektóre 
badania potwierdzają, że pasteryzacja może wpływać na lepszą ich przyswajalność. 

Podczas obróbki cieplnej zmianie ulegają również walory sensoryczne mleka, na 
przykład jego smak i zapach, szczególnie w mleku UHT. Poddawane jest ono działaniu 
wyższej temperatury w porównaniu do mleka pasteryzowanego czy mikrofiltrowanego, 
dlatego w nim najsilniej odczuwamy te zmiany. 



Mleko pasteryzowane a serowarstwo 

Mleko UHT nie ma wartości w jakimkolwiek procesie serowarskim. Nie posiada w sobie 
żadnych bakterii, mikroorganizmów czy enzymów. Ponadto zawarte w mleku białka 
podczas sterylizacji ulegają denaturacji termicznej, zmieniają swoją strukturę i tracą 
wszystkie właściwości i wartości serowarskie. 
W przypadku mleka pasteryzowanego i mikrofiltrowanego sprawa wygląda inaczej. 

Zawsze należy poddawać pasteryzacji w niskiej temperaturze mleko świeże,  
z niepewnego źródła, gdzie nie mamy pewności co do czystości i higieny w trakcie 
udoju. Mleko to po dodaniu odpowiednich kultur bakterii ulegnie fermentacji. Ponadto 
wiele gatunków sera produkowanych jest z mleka poddanego wcześniej pasteryzacji 
w niskiej temperaturze. 

Więcej informacji o wykorzystywaniu mleka pasteryzowanego w serowarstwie 
znajdziecie w tym artykule. 

Mleko jest produktem wartościowym, to fakt. Jednak przy wyborze rodzaju pasteryzacji 
mleka, dokonujmy świadomych wyborów. 

 
 

Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w linku: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabia%C5%82 

oraz wiadomościami na poniższe rodzaje produktów. 

 
Mleko w proszku                                 Jogurt                                             Kefir 
 
 

   
      Śmietanka                         Śmietana                                    Twaróg 

http://pracowniaserow.pl/mleko-pasteryzowane-ser/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabia%C5%82


 

 
 

 
Ser podpuszczkowy                       Ser pleśniowy                                       Ser twardy 
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Masło 
 
 
Zapoznaj się z poniższym linkiem: 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o  
 
Link zawiera wiadomościami o maśle – zapoznaj się z tymi 
wiadomościami. 
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Jajo składa się z 4 

zasadniczych części: 
skorupki, błon, białka i 
żółtka. Białko jaja 
świeżego jest 
galaretowate, przejrzyste, 
blado żółte i bezwonne. 
Składa się ono z białka i 
wody. Najważniejszą 
częścią jaj jest żółtko 
zawierające wszystkie 
składniki odżywcze, w tym 
najwięcej białek. Żółta 
barwa żółtka zależy od 
zawartości w nim barwnika 
– karotenu. Im jest go 
więcej tym żółtko 
ciemniejsze. W środkowej części jaja żółtko jest utrzymywane za pomocą skrętek 
białkowych zwanych chalazami.  Z jaj świeżych produkuje się przetwory takie jak 
proszek jajeczny i masa jajeczna. Świeżość jaj można sprawdzić umieszczając je w 
pojemniku z wodą – jajo świeże układa się wówczas bokiem na dnie naczynia.  
Jaja kurze występujące w handlu dzielą się na:  
o Duże o wadze powyżej 60 g oznaczone symbolem L  
o Średnie o wadze 50 – 60 g oznaczone symbolem M  
o Małe o wadze 43 – 50 g oznaczone symbolem S 

Jajka - klasyfikacja, wartości odżywcze, właściwości,  

Jeszcze do niedawna panował pogląd, że 
jajka są niezbyt zdrowe i nie powinny być 
często spożywane. Jednak obecnie dietetycy 
są zgodni, że jajko ma na tyle istotne 
właściwości, że warto jeść je co drugi-trzeci 
dzień. Substancje odżywcze w nim zawarte 
mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu i przyczyniają się do dobrego stanu 
zdrowia. Jajka można przygotować na wiele 
sposobów, dzięki czemu łatwo uniknąć 
monotonii. Jajka na miękko, jajka 
faszerowane, omlet, jajecznica oraz jajka po 
wiedeńsku - to tylko jedne z wielu przykładów dań z jajkami. 

1. Klasyfikacja dostępnych na rynku jajek 
Na rynku dostępne są jajka różnego pochodzenia - kurze, gęsie, kacze, indycze, 
przepiórcze, a nawet jajka strusie. Najczęściej wybieramy jajka kurze, zwykle jednak 
nie mamy nawyku sprawdzania ich stanu. 
Warto to robić, bo nie każde jajko jest równie smaczne. Sięgając po opakowanie, 
zawsze sprawdzajmy nie tylko to, czy jajka nie są zbite, ale też czy mają gładką 
powierzchnię skorupki i czy przy potrząśnięciu nie wydają dźwięku. 
 

https://zywienie.abczdrowie.pl/7-powodow-dla-ktorych-warto-jesc-jajka


Warto także zwrócić uwagę na oznaczenia na skorupce. W handlu detalicznym 
dostępne są kurze jajka klasy A. Na skorupce mają stemple z informacjami na temat 
systemu chowu, kodu państwa, w którym zostały wyhodowane oraz zakładu. Kod 
systemu hodowli odnosi się do sposobu, w jakim chowane są kury. 

• 0 - jajka pochodzą z produkcji ekologicznej, 
• 1 - jajka z chowu na wolnym wybiegu, 
• 2 - jajka z chowu ściółkowego, 
• 3 - jajka z chowu klatkowego. 

Specjaliści od żywienia zalecają spożywanie jajek o możliwie niskim kodzie systemu 
hodowli. Takie jajka są zdrowsze i bardziej wartościowe. Na oznakowaniu jest także 
informacja o kodzie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku Polski 
jest to PL. Z kolei oznaczenie zakładu składa się z: 

• kodu województwa, 
• kodu powiatu, 
• kodu zakresu działalności zakładu, 
• kodu firmy w danym powiecie. 

2. Właściwości jajek 
Jajka to popularny składnik diety. Warto z nich korzystać, ponieważ zawierają ogromne 
ilości aminokwasów, antyoksydantów i żelaza. Wyciągają z anemii, odżywiają słaby 
organizm, wpływają na kondycję mózgu. Wszystko dzięki zawartej w żółtku jaja 
cholinie, substancji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania i budowy każdej 
komórki w organizmie. 
Przeciętne jajo kurze waży około 60 g, w tym żółtko - 25 g, białko - 30 g, a skorupka - 
5 g. Jaja, podobnie jak inne produkty pochodzenia zwierzęcego, są doskonałym 
źródłem pełnowartościowego białka, które stanowi 12,5% części jadalnej jaja. Białko 
jaja jest białkiem o najwyższej wartości biologicznej spośród wszystkich dostępnych 
na rynku produktów. 
Żółtko jaja kurzego zawiera duże ilości tłuszczu, który charakteryzują łatwostrawność 
oraz bardzo duża zawartość cholesterolu. Jajo zawiera też sporą ilość lecytyny, która 
jest fosfolipidem. Lecytyna jest obecna w każdej komórce naszego organizmu, bowiem 
buduje błony komórkowe. 
Wchodzi w skład osłonek mielinowych włókien nerwowych, dzięki temu zapewnia 

prawidłowe przekaźnictwo impulsów nerwowych oraz chroni je przed uszkodzeniem. 

Ponadto lecytyna bierze udział w gospodarce cholesterolu w organizmie, warunkując 

prawidłowe stężenie HDL. 

Cholesterol LDL nazywany jest złym, ponieważ jego cząsteczki transportują tłuszcz do 
tętnic, a ten osadza się na ich ściankach, prowadząc do miażdżycy i sklejania się 
tętnic. Natomiast cholesterol HDL, czyli ten dobry, może usunąć z tętnic cząsteczki 
złego. Nie wszystkie jednak cząsteczki LDL są równe wielkością, istnieje wiele ich 
typów. 
Te większe są zdecydowanie skuteczniejsze. Badania wykazały, że chorzy  
z podwyższonym ryzykiem chorób serca, mają tętnice zapchane głównie małymi 
cząsteczkami LDL. I teraz najważniejsze: nawet jeśli jaja mają tendencję do 
podnoszenia cholesterolu, badania wykazały, że przyczyniają się do zmian rozmiaru 

https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-cholesterol


cząsteczek LDL: z małych na dużo większe i zbite, zmniejszając tym samym ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych. 

3. Wartości odżywcze jajek 
Jaja są świetnym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K),  
a także witamin z grupy B. Spośród składników mineralnych jaja zawierają spore ilości 
dobrze przyswajalnego żelaza oraz związków fosforu i siarki. Ponadto dostarczają 
niewielkich ilości potasu, wapnia, miedzi, jodu, manganu. Wartość kaloryczna jaj 
kształtuje się na poziomie 160 kcal/100 g, czyli około 80 kcal/sztukę. Bardzo 
kaloryczne jest żółtko - 350 kcal/100 g. 
Jajko kurze to bomba odżywcza. Oprócz witamin zawiera jednak ważne dla 

funkcjonowania organizmu mikroelementy. Jednym z nich jest selen. W dużym jaju 

znajdziemy aż 22 proc. zalecanego dziennego spożycia tego pierwiastka. Jakie 

właściwości ma selen? Pomaga wspierać układ odpornościowy i reguluje hormony 

tarczycy. Szczególnie polecany jest dzieciom, u których niedobory tego minerału mogą 

skutkować rozwojem chorób serca, kości i stawów. 

Jedno jajko zawiera około15 proc. zalecanego dziennego spożycia ryboflawiny, 
zwanej także witaminą B2. To jedna z ośmiu witamin z grupy B, która pomaga 
organizmowi w przetwarzaniu żywności w węglowodany, które z kolei zamieniane są 
w energię. 
Witaminy z grupy B są bardzo ważne nie tylko ze względu na pomoc w pozyskiwaniu 
energii. Odgrywają istotną rolę w pielęgnacji skóry, włosów, paznokci i wątroby. Jaja 
kurze zawierają najwięcej witaminy B2, B5 oraz B12. Oprócz tego tak zwany  
B-kompleks zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, tworząc osłonki 
wokół komórek nerwowych. 
 

Jajka są także świetnym sposobem na poprawę wydolności mózgu i wątroby. W dużej 
mierze zawdzięczają to zawartości choliny, która występuje w fosfolipidach. Te z kolei 
budują błony komórkowe oraz pełnią funkcje neuroprzekaźników w układzie 
nerwowym, biorąc prawdopodobnie udział w procesie „tworzenia” pamięci. Oprócz 
tego cholina bierze udział w transporcie i metabolizmie cholesterolu do żył – zmniejsza 
jednak odkładanie się tłuszczu. Dzięki temu wpływa również na pracę wątroby. 
Żółtka jaja kurzego, oprócz witamin, zawierają także przeciwutleniacze – luteinę  
i zeaksantynę, które mają silne działanie ochronne oczu. Substancje te – jak dowodzą 
badania – przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej  
i wystąpienia zaćmy, które są jednymi z najczęstszych występujących przyczyn utraty 
wzroku u osób starszych. "American Journal of Clinical Nutrition" opublikował również 
badania, których uczestnicy spożywali 1,3 żółtka jaj dziennie przez miesiąc. Po tym 
czasie poziom luteiny i zeaksantyny w ich krwi wzrósł odpowiednio o 28-50 proc. i 114-
142 proc. 
 
Jajka są jednym z niewielu naturalnych źródeł witaminy D, ważnej dla prawidłowego 
rozwoju i zdrowia kości i zębów. Dzieje się tak, ponieważ wspomaga ona wchłanianie 
wapnia do krwi. Ten natomiast odgrywa w organizmie niebagatelną rolę – wspomaga 
pracę serca, jelita grubego, poprawia metabolizm i przewodnictwo nerwowe. 

https://portal.abczdrowie.pl/witaminy-rozpuszczalne-w-tluszczach
https://zywienie.abczdrowie.pl/witamina-b2
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-sa-antyoksydanty


Kalorie i wartości odżywcze 

 

Zawartość 

w 100 g 

Wartość energetyczna  155 kcal 

Białko 12,58 g 

Węglowodany 1,12 g 

Cukier 1,12 g 

Błonnik 0 g 

Tłuszcz 10,61 g 

Tłuszcze nasycone 3,27 g 

Tłuszcze jednonienasycone 4,08 g 

Tłuszcze wielonienasycone 1,41 g 

Cholesterol 373 mg 

Witamina C 0 mg 

 

4. Ile jajek powinniśmy jeść? 
Osoby zdrowe mogą, a nawet powinny - ze względu na dobre zbilansowanie pod 
względem zawartości składników odżywczych - spożywać 2-3 jaja tygodniowo. Jaja 

https://zywienie.abczdrowie.pl/kalorycznosc-posilkow
https://zywienie.abczdrowie.pl/bialka
https://zywienie.abczdrowie.pl/weglowodany
https://zywienie.abczdrowie.pl/cukier-rola-w-organizmie-wystepowanie-ograniczenie
https://zywienie.abczdrowie.pl/blonnik
https://zywienie.abczdrowie.pl/tluszcze
https://zywienie.abczdrowie.pl/tluszcze-nasycone
https://zywienie.abczdrowie.pl/tluszcze-nienasycone
https://zywienie.abczdrowie.pl/tluszcze-wielonienasycone
https://zywienie.abczdrowie.pl/co-to-jest-cholesterol
https://zywienie.abczdrowie.pl/witamina-c


polecane są szczególnie osobom 
niedożywionym i przewlekle 
chorym. Żółtko jaj zawiera wiele 
cennych składników odżywczych - 
siarkę, aminokwasy egzogenne 
(cystyna, cysteina, metionina), 
witaminy z grupy B oraz witaminy A 
i D, które korzystnie wpływają 
na wygląd skóry, włosów i 
paznokci. Dlatego też osoby, które 
chcą ładnie wyglądać, powinny 
spożywać jaja. Dzieci powyżej 
pierwszego roku życia również 
powinny je spożywać. Bardzo 
często małe dzieci nie lubią 
spożywać mięsa, dlatego ze względu na optymalny skład aminokwasów jaja mogą 
skutecznie zastąpić mięso zwierząt. 
Ze względu na dużą zawartość cholesterolu w żółtku jaja - jedno żółtko zawiera 300 
mg cholesterolu, czyli tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na ten składnik 
odżywczy - osoby z wysokim cholesterolem we krwi nie powinny spożywać więcej niż 
2 jaja w tygodniu. Najbardziej odżywcze są jaja spożyte w postaci surowej. Przy czym 
należy pamiętać, aby nie spożywać jednocześnie surowego białka i żółtka. Zawarta w 
białku jaja awidyna, niszczy zawartą w żółtku biotynę. Pod wpływem obróbki 
termicznej awidyna ulega inaktywacji. Lekkostrawne są również jaja podane pod 
postacią jaj na miękko oraz jajecznicy na parze. 
Jaja są produktem bardzo odżywczym, dlatego powinny je spożywać osoby 
wychudzone, niedożywione oraz przewlekle chore. Ze względu na dużą zawartość 
białka, bardzo często jaja - a w szczególności białko jaja kurzego - są przyczyną alergii 
pokarmowych. Ponadto spożywanie zbyt dużej ilości jaj zwiększa ryzyko 
zachorowania na miażdżycę i choroby układu krążenia. Co więcej, zbyt duża ilość 
białka w diecie może doprowadzić do zakwaszenia organizmu, dlatego warto 
spożywać je z warzywami, które posiadają właściwości zasadotwórcze. 
Przy zakupie jaj warto zwrócić uwagę na etykiety. Wybierajmy tylko te z chowu 
naturalnego. Nie zawierają antybiotyków, hormonów i są wielokrotnie badane przez 
lekarzy. 
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Mąka – produkt powstały w wyniku silnego 

rozdrobnienia ziarna zbóż lub np. orzechów 
(kokosów, migdałów), cechujący się drobną 
granulacją i sypką konsystencją. 

 

 

 

 

 

 

                  Ziarno pszenicy                                                 Budowa ziarna 

 

W zależności od rodzaju zboża, z którego ją otrzymano, może być zastosowana do 
różnych celów – spożywczych, paszowych lub przemysłowych. Powszechnie jest 
używana do produkcji pieczywa, wyrobów cukierniczych i makaronów. 

 

Produkcja mąki 

Produkcja mąki polega na przemiale ziarna, tzn. na mechanicznym rozdrobnieniu 
oczyszczonego ziarna za pomocą specjalistycznych urządzeń, tak aby oddzielić 
centralną części ziarna, to jest bielma mącznego od zewnętrznej warstwy ziarna – to 
jest okrywy owocowo-nasiennej. W ten sposób z rozdrobnionego bielma wytwarzana 
jest mąka, a oddzielona warstwa owocowo-nasienna tworzy otręby. 

Proces produkcji polega na wielokrotnym, etapowym rozdrobnieniu ziarna  
i międzyproduktów przemiału oraz ich sortowaniu i odsiewaniu. 

. Ostatecznym produktem przemiału jest odpowiednia mąka handlowa oraz otręby, jak 
również mogą być i inne wyroby, jak np. kasza manna, która może być produkowana 
podczas przemiału pszenicy. 

Poszczególne rodzaje mąki są efektem różnego stopnia oddzielenia okrywy owocowo-
nasiennej od bielma. W ten sposób mamy do czynienia z różnym „wyciągiem mąki”. 
„Wyciąg mąki” jest podstawowym wskaźnikiem produkcyjnym w młynarstwie. Określa 
on procentową ilość mąki otrzymaną z jednostki ziarna. Mąki jasne, produkowane  
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w głównej mierze z bielma mają niższy wyciąg, natomiast w miarę większego udziału 
rozdrobnionej okrywy owocowo-nasiennej w mące, produkowane są mąki ciemne  
o większym wyciągu. Mąki całoziarnowe produkuje się przez rozdrobnienie ziarna 
praktycznie bez wydzielania okrywy owocowo-nasiennej, a więc otrąb – mąka razowa. 

Produkcja mąki odbywa się obecnie głównie na skalę przemysłową – w młynie 
zbożowym. Praktyka mielenia zboża na mąkę jest jednak znana od czasów 
prehistorycznych, początkowo poprzez rozcieranie na płaskich kamieniach, które 
ustąpiły miejsca żarnom młynów wodnych i wiatrowych. Młynarstwo przemysłowe 
rozwinęło się natomiast dopiero na początku XX wieku. 

Rodzaje i zastosowanie mąki   

Rodzaje mąki można podzielić ze względu na rodzaj 
stosowanego surowca (ziarna), ze względu na 
przeznaczenie – do użytku domowego i przetwórstwa 
przemysłowego do produkcji pieczywa, wyrobów 
cukierniczych, makaronów. Rozróżniamy mąki 
konsumpcyjne dla spożycia przez ludzi oraz mąki 
paszowe do skarmiania zwierząt i produkcji pasz oraz 
mąki przemysłowe do innych celów niż spożycie. 

Mąki do produkcji piekarskiej nazywamy często 
mąkami chlebowymi. Do mąk 
chlebowych zaliczamy mąki pszenne i żytnie, są one 
zgodnie z nazwą wykorzystywane do wypieku chleba, 
ale także różnych innych wyrobów piekarniczych i 
cukierniczych. 

Wśród mąk niechlebowych znajdują się zarówno mąki 
zbożowe, jak i produkowane z innych roślin. W sztuce 
kulinarnej są one używane w zasadzie jako dodatek do 
mąk chlebowych, czasem również samodzielnie. Mąki tego rodzaju są wytwarzane 
m.in.z pszenżyta (mąkapszenżytnia), jęczmienia (mąkajęczmienna, tsampa), owsa,  

kukurydzy (mąkakukurydziana), ryżu (mąkaryżowa), jagły (mąkajaglana), sorgo, gryki
 (mąka gryczana), amarantusa,  

komosy ryżowej (quinoa), grochu, ciecierzycy, soi, ziemniaków (mąka 
ziemniaczana, mąka z płatków ziemniaczanych), manioku (tapioka), kokosa (mąka 
kokosowa), migdałów (mąka migdałowa) i innych roślin. 

Wśród mąk niechlebowych można wyróżnić mąki stosowane do produkcji chleba dla 
ludzi chorych na celiakię, czyli chorobę polegającą na uczuleniu na 
białka glutenowe zawarte w mące pszennej lub żytniej. Do produkcji takiego chleba 
stosuje się mąkę ryżową, gryczaną lub kukurydzianą (dieta bezglutenowa). 
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Typy mąki 

Sposobem określenia rodzaju mąki jest jej podział na 
typy. Typ mąki określany jest na podstawie zawartości 
w mące substancji mineralnych. Tak np. typ 450 
określa zawartość 0,45%, typ 750 zawartość 0,75%, a 
typ 2000 zawartość 2,00% substancji mineralnych w 
mące. Popularnie zawartość substancji mineralnych w 
mące nazywana jest „zawartością popiołu” lub 
„popiołem”. Wynika to z metody określania zawartości 
substancji mineralnych. Próbka badanej mąki po 
umieszczeniu w porcelanowym tygielku spopielana 
jest w specjalnym piecu w temperaturze 950 stopni 
Celsjusza w czasie godziny. Substancje organiczne 
zostaną spalone, a pozostałością po spaleniu będą 
substancje mineralne tworzące popiół. Typ mąki to 
pozostałość popiołu w % pomnożona przez 1000. 

Typ mąki – zawartość popiołu – związana jest 
bezpośrednio z barwą mąki. Im niższy typ mąki, tym 
barwa mąki jest bielsza, im typ mąki jest wyższy, tym 
mąka będzie ciemniejsza. Tak więc najjaśniejszą 
będzie mąka typ 450, a najciemniejszą będzie 
mąka typ 2000. Odcień i barwa mąki związana jest z 
zawartością w mące rozdrobnionej okrywy owocowo-
nasiennej ziarna. „Biała” mąka produkowana jest z 
centralnej części ziarna, to znaczy z bielma mącznego, 
które stanowi około 82% zawartości ziarna (ziarna 
pszenicy). Wokół bielma mącznego, zewnętrzną 
warstwę ziarna tworzy okrywa owocowo-nasienna, 
która ulega również w pewnym stopniu rozdrobnieniu 
wraz z bielmem. Centralna część bielma zawiera 0,3–0,6% popiołu, natomiast okrywa 
owocowo-nasienna zawiera 6–10% popiołu. Stąd im większy stopień rozdrobnienia 
okrywy i przejście jej do mąki, tym większa zawartość popiołu, większy typ mąki oraz 
ciemniejsza barwa mąki. 

Podstawowy podział mąki na typy podają Polskie Normy. 
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Typy mąki pszennej z pszenicy 
zwyczajnej według PN-A-74022:2003:  

• typ 450: tortowa, „pięćsetka” – zawartość 
popiołu do 0,50% 

• typ 550: luksusowa – zawartość popiołu 
od 0,51% do 0,58% 

• typ 650 – zawartość popiołu od 0,59% 
do 0,69% 

• typ 750: chlebowa – zawartość popiołu 
od 0,70% do 0,78% 

• typ 1050 – zawartość popiołu od 0,79% 
do 1,20% 

• typ 1400: sitkowa – zawartość popiołu 
od 1,21% do 1,60% 

• typ 1850: graham – zawartość popiołu 
od 1,61% do 2,00% 

• typ 2000: razowa, śruta chlebowa – zawartość popiołu nie więcej niż 2,00% 

Popularne typy mąki pszennej 500 oraz 850 są typami produkowanymi obecnie według 
norm zakładowych (specyfikacji jakościowych). 

Mąkę do produkcji makaronu „popularnego” można otrzymywać również z pszenicy 
zwyczajnej, która służy do produkcji zwykłej mąki pszennej detalicznej, piekarskiej  
i cukierniczej, np. według PN-93/A-74020. Makaron, który produkowany jest we 
Włoszech i innych krajach, powstaje zazwyczaj z semoliny (mąka pszenicy twardej). 

Szkodniki mąki  

Najważniejsze szkodniki magazynowe produktów sypkich to mącznik młynarek, mklik 
mączny, rozkruszek mączny, rozpłaszczyk spichrzowiec, trojszyk ulec, trojszyk 
gryzący, zadarnica spiżarnianka, omacnica spichrzanka, mysz domowa, szczur 
wędrowny, szczur śniady. 

 

Makaron 
 

Makaron –produkt żywnościowy wytwarzany na bazie mąki, wody  
i niekiedy jaj (mówimy wtedy 
o makaronie jajecznym) oraz 
innych składników, o szerokiej 
gamie kształtów i zastosowań. 

Historia 

Najstarszy makaron znaleziono 
w Chinach, miał cztery tysiące 
lat i ok. 20 cali długości. 
Znaleziono go w wiosce z 
okresu neolitu nad 
brzegami Żółtej Rzeki. To 
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najstarsze odkryte przez archeologów jedzenie. Według legendy do Europy miał go 
jakoby sprowadzić wenecki podróżnik, Marco Polo. Jest to jednak tylko legenda, 
bowiem już tysiąc lat wcześniej, w II wieku naszej ery, rzymski 
badacz Galen wspomniał o tego typu potrawie[1], natomiast Muhammad al-Idrisi 
udokumentował istnienie suszonego makaronu (takiego, jak współczesny)  
w południowych Włoszech, na Sycylii i w Trabii ok. XII wieku, czyli jeszcze przed 
narodzinami Marco Polo. 

Produkcja 

Na proces produkcji makaronu składają się: przygotowanie surowców, 
sporządzenie ciasta, formowanie i wykrawanie, suszenie, sortowanie oraz pakowanie 
produktu gotowego. 

Podstawowym surowcem do 
produkcji makaronu jest 
kaszka makaronowa 
(semolina) lub mąka 
makaronowa, której skład 
różni się od składu mąki 
stosowanej do 
produkcji pieczywa (m.in. 
zawiera ona więcej glutenu). 
Zarówno mąka do produkcji makaronów, jak i semolina są otrzymywane z pszenicy 
twardej. Dobrą mąkę makaronową można również uzyskać z odpowiednio dobranych 
mieszanek pszenicy zwyczajnej[2]. 

Kolejnym ważnym surowcem jest woda. Powinna ona spełniać wymagania wody 
przeznaczonej do picia. Jej dodatek jest o około 50% mniejszy niż w przypadku ciasta 
przeznaczonego do produkcji chleba. W zależności od sposobu wytwarzania ciasta, 
woda stosowana do wyrobu makaronu powinna mieć odpowiednią temperaturę. Gdy 
produkuje się makaron z mąki innej niż pochodząca z pszenicy twardej lub też w celu 
wzbogacenia produktu, stosuje się dodatek jaj. Innymi składnikami dodawanymi do 
makaronów mogą być między innymi barwniki (np. karotenoidy, sok ze szpinaku). 

Ciasto makaronowe uzyskuje się przez zmieszanie opisanych wcześniej surowców. 
Do jego wytworzenia nie stosuje się środka spulchniającego. Ze względu na 
stosunkowo niewielki dodatek wody, sporządzenie ciasta wymaga ugniatania z dużą 
siłą. 

Formowanie makaronu odbywa się na zasadzie tłoczenia pod ciśnieniem, krajania lub 
też wyciskania. Makaronom nadaje się różnorodne kształty. Spotykane są m.in. 
wstążki, rurki, muszelki, świderki, nitki, kokardki, a także okolicznościowe kształty 
związane ze świętami. Tradycyjne makarony Dalekiego Wschodu, formowane są 
ręcznie, poprzez rolowanie i rozciąganie wielokrotnie składanego podłużnego kawałka 
ciasta. Makarony produkcji domowej, m.in. w kuchni polskiej, wykonuje się przez cięcie 
zrolowanego płata rozwałkowanego cienko ciasta, przez co uzyskuje się wstążki 
zbliżone do włoskich tagliatelle, przed gotowaniem lekko podsuszane na stolnicy. 

Po uformowaniu makaron poddaje się suszeniu. Suszenie makaronu przebiega  
w trzech etapach: 

1. Suszenie wstępne – stosuje się tutaj powietrze o niskiej wilgotności oraz dość 
wysokie temperatury, aby zapobiec sklejaniu się makaronu). 
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2. Suszenie właściwe – zwiększenie wilgotności prowadzi do równomiernego 
suszenia makaronu. 

3. Suszenie końcowe – dosuszenie do końcowej wilgotności, stosowane dla form 
o dużych rozmiarach. 

Po wysuszeniu i posortowaniu, makaron jest pakowany – w handlu jest on dostępny 
najczęściej w ok. półkilogramowych opakowaniach. 

Makaron w diecie człowieka   

Makaron jest półproduktem, co 
oznacza, że przed spożyciem 
należy go odpowiednio przyrządzić 
(wyjątek stanowią makarony 
skrobiowe, powszechnie znane 
pod nazwą makaronów chińskich, 
które można spożywać bez 
wcześniejszej obróbki termicznej). 
Makaron, w zależności od formy, 
gotuje się od kilku do kilkunastu 
minut. Dobrze ugotowany makaron 
powinien być al dente, czyli stawiać 
zębom lekki opór podczas żucia i 
nie rozpływać się od razu w ustach. 

Ze względu na dużą 
zawartość skrobi oraz powszechne 
spożycie makarony, podobnie jak 
inne produkty zbożowe, są głównym źródłem węglowodanów w diecie[3]. 

Makaron stanowi zarówno podstawę niektórych dań lub bywa dodatkiem do zup. Może 
być podawany z sosami, serem żółtym, białym, także na słodko. 

Makaron (wł. pasta) jest jednym z podstawowych dań kuchni włoskiej. 

 

Kasza 
 

Kasza – jadalne nasiona zbóż lub zbóż 
rzekomych, często w postaci lekko rozdrobnionej 
(lecz nie tak bardzo jak mąka) lub tylko 
pozbawionej twardej łuski. Dzięki wysokiej 
zawartości skrobi mają wysoką wartość 
odżywczą. 

Kasze otrzymane z ziarna, które zostało jedynie 
obłuszczone i ewentualnie wypolerowane, 
zachowujące w przybliżeniu jego kształt, 
nazywane są krupami lub pęczakiem. 
Najwięcej białka, witamin, mikro-  
i makroelementów znajduje się tuż pod okrywą 
ziarna[. Dlatego kasze z całego ziarna charakteryzują się największą zawartością tych 
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substancji. Zawierają także więcej błonnika a mniej skrobi w stosunku do kasz 
drobnych]. 

Do szeroko ujmowanych kasz należą też ziarna ryżu. Jako kasze specjalne określane 
są również inne produkty z ziaren, jak ziarna dęte czy preparowane płatki zbożowe. 

Historia 

Od wieków używane jako jeden z podstawowych składników kulinarnych na świecie. 
Od końca XVI wieku kasza uchodziła w kuchni polskiej za pożywienie prymitywne, 
którą żywili się głównie ludzi ubodzy i chorzy. W roku 1610 Szymon 
Syreński zanotował w Zielniku: „Ludzie starego wieku póki chleba nie używali, grysu  
z jęczmienia otłuszczonego, samoszy i pszenicy używali potem za znajomością chleba 
opuścili tę potrawę, dla chorych ją lekarzom zostawiwszy, którą potem kaszywem  
i kaszą nazwano”. Markiz de Beauplan w swoim opisie wschodnich połaci 
Małopolski wśród potraw prostego ruskiego ludu wyliczył pierogi, placki z gryki, 
kapustę podawaną ze słoniną, groch, kluski oraz kasze. W roku 1682 Stanisław 
Czerniecki, kuchmistrz wojewody krakowskiego, w dziele Compendium 
ferculorum wśród 333 przepisów wymienił tylko jeden wykorzystujący kaszę 
– brejkę ugotowaną na mleku z dodatkiem jajka, rodzynek i cynamonu, na końcu 
upieczoną w piekarniku. Na pograniczu polsko-ruskim jadano „kaszę (krupy) 
jęczmienną, owsianą i orkiszową, hreczanej raczej nie jadano”. 

Rodzaje kasz 

Do podstawowych rodzajów kasz współcześnie używanych w Polsce należą: 

• kasza gryczana (z gryki)  

o nieprażona 

o prażona 

• kasza jęczmienna (z jęczmienia) 

o pęczak 

o perłowa (mazurska) 

o łamana (wiejska) 

• kasza jaglana (z prosa) 

• kasza manna (z pszenicy) 

• kasza kukurydziana (z kukurydzy) 

• kuskus (z pszenicy durum; zaliczany do 
kasz pomimo cech makaronu) 

• kasza owsiana (z owsa): 

o pęczak 

o łamana. 
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Otręby – produkt powstały z przemiału zbóż 
(pszenicy, owsa, żyta lub ryżu) a także z 
przemiału gryki. W skład otrąb zbożowych 
wchodzi w głównej mierze zewnętrzna warstwa 
ziarna, to jest warstwa owocowo nasienna. 
Głównymi produktami przemiału 
są: mąka, kasze oraz otręby. 

Otręby zawierają dużą ilość błonnika, witamin i 
makro- oraz mikroelementów. Przyczyniają się do 
sprawniejszego funkcjonowania układu 
pokarmowego. Pomagają w profilaktyce 
schorzeń przewodu pokarmowego (rak jelita 
grubego, rak żołądka) oraz przy chronicznych zaparciach. Przy niektórych 
schorzeniach jako produkty bogate we włókno pokarmowe bywają przeciwskazane. 

Otręby dzięki wspomnianym zaletom są propagowane jako składnik zdrowej diety. 
Stanowią dodatek do pieczywa, także cukierniczego, płatków, musli itp. Używane są 
też jako swoisty „wypełniacz” dla osób stosujących diety niskokaloryczne – w dużej 
części są nieprzyswajalne przez organizm, a powodują uczucie sytości. 
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