
PIECZYWO NA ZAKWASIE
Upiekliśmy  pierwszy chleb. Zużyliśmy prawie cały zakwas i odłożyliśmy 2-3 łyżki na następny.

ZACZYN  -   DWIE METODY:

Metoda I

1.etap: np ok godz 16.00  - 1 dnia
2 łyżki zakwasu + 100g maki + 100g wody, temperatura 24-26°C, na 5-6 godzin. 

Całość mieszamy i odstawiamy do przefermentowania w dość ciepłym miejscu 
Na tym etapie następuje dynamiczny rozwój drożdży i fermentacji alkoholowej przy jednoczesnym 
rozwoju bakterii mlekowych. 

2.etap: ok godz 23.00  - 1 dnia
mieszanina jw. + 100g maki + 90g wody, temperatura 26 - 27°C, 8-12 godzin. 

Do mieszaniny z pierwszego etapu dodajemy nową porcje mąki i wody, z tym, że mąki jest trochę 
więcej, temperatura zaś jeszcze nieco wyższa. Gęsta konsystencja otrzymanego ciasta i dłuższy czas
trwania tego etapu sprzyjają intensywnemu rozwojowi bakterii kwasu mlekowego, który decyduje, 
o jakości pieczywa.

3.etap: ok godz. 8.00  - 2 dzień
ciasto jw. + 80g maki + 100g wody, temperatura 28 - 30°C, na 3-4 godziny. 

W fazie tej powinny rozwijać się już bardzo dynamicznie dzikie drożdże. Ciasto powinno 
przyrosnąć od 2 do 4 razy.

Z tego etapu powinno się w zasadzie pobierać zaczątek do dalszych wypieków, 
żeby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Ciasto zakwaszone czyli zaczyn jest gotowy, gdy:
- jego powierzchnia jest lekko wklęsła, czyli ciasto podniosło się wyraźnie do góry, ale jeszcze nie 
opadło całkowicie.
- na powierzchni widoczne są równomierne drobne spękania, a przy przechyleniu pęcherzykowate, 
galaretowate wnętrze.
- powinno pachnieć kwaśno, lekko alkoholowo, ale przyjemnie. 

Do takiego dojrzałego ciasta zakwaszonego dodajemy pozostałą ilość mąki przewidzianą w 
recepturze chleba oraz inne dodatki. 
Na samym końcu dozujemy sól, najlepiej rozpuszczoną uprzednio w wodzie.

Metoda II   -  zaczyn tzw. 1-stopniowy. 

Stosujemy zazwyczaj do lekkich bułek i chlebów pszennych, lub chlebów mieszanych. 
Sporządzamy go zwykle w wieczór poprzedzający dzień pieczenia.
W tej metodzie zazwyczaj zalecane jest wymieszanie niewielkiej ilości aktywnego zakwasu, czyli 
uprzednio wyjętego z lodówki i odświeżonego, dodanie mąki i wody i odstawienie do 
przefermentowania na co najmniej 8 do 14 godzin. 
Jest dojrzały do wypieku, kiedy podwoi swoją objętość i zaczyna lekko opadać. 



AKTYWNY ZAKWAS  - co to oznacza

Jeśli zakwas jest przetrzymywany w lodówce przez dłuższy czas, to lekko zasypia. Trzeba go 
obudzić. Najlepiej to zrobić, wyjmując go na kilka godzin przed planowanym pieczeniem, 
dodać porcję świeżej mąki i wody, odczekać aż zacznie lekko bąbelkować i podnosić się, i 
dopiero taki dodawać do następnego zaczynu. 

BAGIETKI  na zakwasie

 proporcje na 4 bagietki:

• 220g aktywnego dość gęstego zaczynu
(w wieczór poprzedzający wypiek do 2 łyżek zakwasu dodać ok. 125g maki pszennej i 75g 
wody i odstawiłam na noc) 

składniki na ciasto:

• 250g maki pszennej 550 
• 70g maki pszennej razowej 
• 180g wody 
• 1 łyżeczka soli 

Do zaczynu dodać składniki jw. Zagnieść ciasto i odstawić na ok. 2 godziny w temperaturze 
pokojowej. W trakcie tego 2 lub 3 razy przerwać proces wyrastania; czyli wyjąc ciasto na blat, 
rozciągnąć, ponownie założyć boki ciasta na siebie i włożyć z powrotem do miski.

Czyli:

- 30 min wyrastania, rozciągnąć i złożyć
- 30 min wyrastania, rozciągnąć i  złożyć
- 30 min wyrastania, ponownie odgazować, podzielić na 4 równe części i pozostawić w spokoju na 
30 minut.

Uformować bagietki i odstawić do podwojenia objętości znowu na ok. 2 godziny.

Naciąć ukośnie i piec w naparowanym piekarniku w temp ok. 250°C.  Ok 30 min

CHLEB  lub bułki  NA ZAKWASIE – przepis podstawowy 
zaczyn

• 55g gęstego zakwasu 
• 65g maki pszennej 550 
• 15-30g wody 

ciasto chlebowe:

• 300g maki w różnych zestawach, np:
- 200g maki 650
- 100g maki żytniej 1400 

• cały zaczyn jw. 
• 1 łyżeczka soli 
• 180-210g letniej wody 

• można dodać garść np dyni , słonecznika, orzechów lub innych dodatków wg uznania

Składniki zaczynu wymieszać, aby dobrze się połączyły. Odstawić przykryte do przefermentowania
w temperaturze pokojowej przynajmniej na 4 godziny do podwojenia objętości. 



Do  zaczynu dodać mąkę i tyle wody, aby przy mieszaniu mikserem na najwolniejszych obrotach 
ciasto utworzyło kule. następnie dodać sól i dalej wyrabiać na średnich obrotach ok. 4 minuty. Dać 
ciastu odpocząć ok. 10 minut i jeszcze raz wyrabiać ok. 4 minuty. Na tym etapie można jeszcze 
skorygować ilości maki i wody. Ciasto powinno być średnio ścisłe i tylko lekko klejące.

Dużą miskę wysmarować olejem, włożyć do niej ciasto tak, aby pokryło się ze wszystkich stron 
tłuszczem, przykryć folia i odstawić do wyrośnięcia na 3-4 godziny, tak, aby dwukrotnie 
zwiększyło objętość.

Wyrośnięte ciasto delikatnie wyjąc, uformować z niego chleb lub mniejsze bułki, ułożyć do 
wyrośnięcia , przykryć i ponownie odstawić do wyrośnięcia na 2-3 godziny w temperaturze 
pokojowej lub w lodowce na cala noc. W tym wypadku wyjąć na 4 godziny przed pieczeniem z 
lodówki.

Piekarnik rozgrzać do maksymalnej temperatury.

Wstawić blaszkę do piekarnika.

Jeśli chcemy mieć chrupiącą skórkę na dno piekarnika wstawić naczynie z 1/2 szklanki wody. 

Po 5  minutach zredukować temperaturę do 230°C i piec 

– chleb ok. 35 minut do momentu aż będzie brązowy.

– bułki ok 10 minut

Wystudzić na kratce.

PODPŁOMYKI

Z ciasta chlebowego można odrywać małe kawałki rozwałkować na cienkie placuszki i piec na 
suchej , dobrze rozgrzanej patelni z obu stron do zrumienienia.

Wersja uproszczona :
400 g mąki
225 g wody
sól
Zagnieść ciasto , podzielić na porcje , rozwałkować, piec na suchej patelni z obu stron do 
zrumienienia. 

Bardzo bliską kuzynką takich podpłomyków jest 

TORTILLA

1 szklanka mąki pszennej typ 650
2 szklanki mąki pszennej lub żytniej razowej
1 szklanka gorącej wody
1/2 łyżeczki soli
3 łyżki oleju
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia ( nie koniecznie)

Zagnieść ciasto, podzielić na 8 części , rozwałkować na wielkość dużego talerza, piec na suchej 
patelni z obu stron do zrumienienia.
B ożna również upiec w piekarniku, na mPiecz naPiecz na suchej patelni, ozgrzanym kamieniu do 
pizzy.
 scno rWWWWwozgrzanym kamieniu do pcno rozgrzanym kamieniu do pizzy.


