
DOMOWA PIEKARNIA  BUŁKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

TYPY MĄKI

IM WYŻSZY TYP MĄKI TYM WIĘCEJ W SKŁADZIE SUBSTANCJI MINERALNYCH , CO 
ZA TYM IDZIE MĄKA BARDZIEJ WARTOŚCIOWA

typ 400 i 450 mąka tortowa na biszkopty, ciasto francuskie,                                                            
typ 500 mąka poznańska, wrocławska, krupczatka na makarony, kluski, kruche ciasta, naleśniki,      
typ 550  mąka luksusowa na ciasta, kluski                                                                                         
typ 650 mąka przeznaczona na pieczywo, ciasta, zasmażki                                                              
typ 720 mąka żytnia chlebowa                                                                                                          
typ 850 mąka chlebowa                                                                                                                     
typ 1000 mąka makaronowa pełnoziarnista                                                                                      
typ 1400 mąka sitkowa na pieczywo                                                                                                 
typ 1850 mąka graham na pieczywo                                                                                                 
typ 2000 mąka razowa na pieczywo                                                                                                    
typ 3000 mąka z pełnego przemiału

Poza standardowym przeznaczeniem warto pokusić się o szersze zastosowanie mąki o wyższym 
typie  (np. naleśniki,kluski, ciasta czy pierogi z ich dodatkiem). Ważne by znaleźć sobie swoje 
ulubione lub po prostu dostępne w pobliskich sklepach i ich używać. 

W tej chwili w większości dużych sklepów można kupić mąkę razową pszenną i żytnią, mąkę 
kukurydzianą, ryżową, gryczaną , które dodawane w różnych ilościach pozwolą urozmaicić 
wypieki. 
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MĄKI BEZGLUTENOWE

Mąka gryczana                                                                                                                                 
Ma charakterystyczny, intensywny smak, znany wszystkim amatorom gryki. Jest bogata w żelazo, 
wapń, potas, witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze. Dodana do wypieków nadaje im 
przyjemną, ciemną barwę. Używana jest jako dodatek do chleba, wypieków oraz do wyrobu 
makaronów i naleśników.

Mąka migdałowa
Ma słodki, migdałowy smak. Doskonałe źródło potasu, magnezu, cynku, witaminy E oraz wit. Z 
grupy B. Wykorzystywana podobnie jakmąka zorzecha włoskiego: dociast, ciasteczek, zagęszczania
orazjako posypka ipanierka. 

Mąka kukurydziana
Ma delikatny smak, charakterystyczny dlakukurydzy. Jest bogata wbłonnik, potas, kobalt, selen, 
magnez, fosfor iwitaminy zgrupy B,E,A. Dobrze łączysię zinnymi mąkami iwpływa nalekkość 
wypieków. Jestczęsto wykorzystywana dowypieku pieczywa, ciast, babek czynp.tortilli. Doskonale 
sprawdzasię jakopanierka, dodatek doplacków orazzagęszczacz zup isosów. 

Mąka jaglana (z prosa)
Madelikatny słodko–gorzki posmak o orzechowym aromacie. Jest bogata wbiałko, witaminy 
zgrupyB, wapń, żelazo, potas, krzem imagnez. Jest lekkostrawna iodżywcza. Dobrze łączysię 
zinnymi mąkami. Jest sucha, dlatego wwypiekach (np.chlebie) pochłania dużo wilgoci. Używana 
jako dodatek donaleśników, placków, pieczywa.

Mąka ryżowa
Madelikatny, lekko słodki smak. Jestlekkostrawna, bogata wskrobię, ziarnista ikleista. Służy jako 
zagęszczacz dososów, apowymieszaniu zinnymi mąkami stanowi świetną bazę dowypieków. 
Wykorzystywana również doprodukcji makaronów 

Mąka owsiana
Ma charakterystyczny dlaowsa smak iaromat. Jest bogata wbłonnik, białko, żelazo, magnez, cynk, 
wapń, nienasycone kwasy tłuszczowe orazwitaminy zgrupyB. Świetna jako dodatek dosłonych 
isłodkich wypieków, chlebów, naleśników. Wzbogaca ichsmak orazteksturę. 

Mąka z ciecierzycy (cieciorki)
Ma lekko orzechowy smak. Jest bogata włatwo przyswajalne iwartościowe białko, fosfor, potas, 
żelazo, błonnik orazwitaminy zgrupyB. Działa korzystanie naobniżenie poziomu cholesterolu 
wekrwi. Posiada zdolność wiązania składników. Szeroko wykorzystywana wkuchni indyjskiej 
doprzygotowywania przekąsek, zagęszczania zup isosów orazjako dodatek dochleba imakaronów. 

Mąka zorzecha włoskiego
Maintensywnie orzechowy smak iaromat. Jestbogata wbłonnik, magnez, żelazo, cynk, miedź, 
fosfor, kobalt ilecytynę. Zawiera witaminę A,E iwitaminy zgrupyB. Jest smakowym iwartościowym
dodatkiem dowypieków ciast iciasteczek orazposypką dolodów, deserów isałatek. 

                                                                                 



Mąka kokosowa
Ma bajecznie kokosowy, słodki smak iaromat. Niezawiera cholesterolu imamniej kalorii niż wiórki 
kokosowe. Jestźródłem błonnika ibiałka, wapnia, cynku, magnezu oraz antyoksydantów. Reguluje 
poziom cukru wekrwi. Jest świetnym dodatkiem do słodkich wypieków ideserów.

Mąka arachidowa
Ma smak iaromat orzeszków arachidowych. Jest bardzo puszysta. Bogata wbiałko, błonnik, cynk, 
fosfor iwitaminy zgrupyB. Obniża poziom cholesterolu. Stosowana dozagęszczania zup isosów, 
jakododatek dosłodkich wypieków orazposypka dodeserów.

Mąka dyniowa (zpestek dyni)
Ma smak iintensywny aromat pestek zdyni. Zawiera duże ilości błonnika, fosforu, żelaza, magnezu,
cynku imiedzi, atakże witaminęA iwit.zgrupyB. Może służyć jako posypka dopieczywa 
orazdodatek dociast iplacków. 



PORADY 

1. chrupiąca skórka – różne sposoby 

 na spód piekarnika wstaw naczynie z wodą lub kostkami lodu,

 na dno piekarnika wrzucić kilka kostek lodu

 spryskać piekarnik wodą, tuż przed wstawieniem blachy 

 przed samym pieczeniem posmarować pieczywo wodą

2. dodatki     

 musli, lub jakiekolwiek inne płatki oraz otręby warto przed dodaniem do ciasta namoczyć 
( zalać gorącą  wodą i odstawić na  godzinę) ponieważ wchłaniają dużo wody i pieczywo  
mogłoby się kruszyć jeśli dodamy suche bezpośrednio do ciasta chlebowego

3. woda – ilość wody podawana w przepisach w przepisach  jest orientacyjna.  Zawsze może się      
okazać że ciasto wychodzi za suche lub za mokre i będzie trzeba albo dolać trochę wody, albo 
dosypać ciut mąki.  Wszystko zależy od  wilgotności mąki  oraz od grubości mąki. Im mąka 
bardziej razowa tym więcej potrzebuje wody.

4. czas wyrabiania ciasta   

 ciasta z mąki pszennej  wyrabiamy dłużej np 5-10 min, co pozwala uwolnić się glutenowi 
mającemu wpływ na strukturę wypieku

 ciasta z mąki żytniej i innych wyrabiamy krótko, do połączenia składników  (zbyt długo 
wyrabiany chleb żytni będzie gliniasty)

                                   



    CIEKAWE MIEJSCA W SIECI  TRAKTUJĄCE O PIECZENIU BUŁEK I CHLEBA

www.  pracowniawypiekow.blogspot.com

www.domowe-wypieki.pl

www.przepisnachleb.pl

http://dancia.bloog.pl

www.mojewypieki.com

www.chleb.info.pl   

                                                                

http://www.cleb.info.pl/
http://www.mojewypieki.com/
http://dancia.bloog.pl/
http://www.przepisnachleb.pl/
http://www.domowe-wypieki.pl/
http://pracowniawypiekow.blogspot.com/


PRZEPISY

BUŁKI – przepis  podstawowy

Składniki :

250 g mąki TYP 650                                                                                                                           
250 g mieszanki dowolnych mąk ( np 100 g pszennej razowej + 150 g mąki kukurydzianej               
lub 50 g pszennej razowej + 200 g mąki gryczanej  lub 250 g mąki żytniej razowej itp)               

1 szklanka letniej wody (lub wg uznania  mleka, maślanki, jogurtu, soku jabłkowego i inne)             
1 łyżeczka soli                                                                                                                                        
drożdże ( rozczyn z 25g drożdży świeżych lub paczuszka suchych drożdży)

dowolne dodatki : garść np : słonecznik, dynia, siemię lniane, sezam, orzechy posiekane, duszona 
cebulka, ulubione zioła, rodzynki, 

Wyrobić na elastyczne ciasto , pozostawić do wyrośnięcia (podwojenia objętości). Wyrośnięte 
krótko zagnieść , podzielić na dowolną ilość kawałków , uformować bułki. Ułożyć na wyłożonej 
papierem do pieczenia blaszce i zostawić do wyrośnięcia. Piec w  ok 20 min ,temp. 200 °.

BUŁKI NA ZACZYNIE DROŻDŻOWYM

Zaczyn drożdżowy
175g mąka pszenna typ 650
150g woda
1 plaska łyżeczka drożdży suchych (ok. 6 g drożdży swieżych)

Ciasto
375g mąka pszenna typ  650
cały zaczyn jw.
200 - 220g wody
3/4 łyżeczka drożdży suchych (10g świeżych)
1  łyżeczka soli

Glazura – łyżka wody rozmieszana z odrobiną mąki ziemniaczanej

Skladniki zaczynu dobrze wymieszać, aby powstalo gladkie ciasto. Pozostawic przykryte do 
wyrośnięcia na całą noc w temperaturze pokojowej.

Następnego dnia rozmieszać mąkę, drożdże oraz zaczyn i sól . Wyrabiać ok 10 min. Powinno 
powstać elastyczne gładkie ciasto, odstające od miski lub ręki. Wyjąć z miski, krótko wyrobić na 
blacie i przełozyć z powrotem do miski wysmarowanej olejem.

Przykryć, odstawić do wyrośnięcia, do podwojenia objetości (1 do 1,5 godz).

Ciasto odgazować ( energicznie uderzyć ) podzielić na 12 części i formować tak, aby uzyskać 
okrągłe bułeczki. Ułozyć na blasze wylożonej papierem. Przykryć, odstawić do wyrośnięcia na ok. 
1 godzinę.
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W miedzyczasie piekarnik nagrzać do 250°C.

Każdą wyrosnietą bułeczkę przepołowić naciskając tępym końcem noża nie do końca, ale tak, aby 
połówki byly połączone jedynie cienką warstwą ciasta. Zagłębienie posmarować glazurą, obydwie 
połówki połączyć razem i docisnąć, na zakończenie jeszcze raz wierzchy bułek posmarować 
glazurą.

Piec okolo 20 minut w naparowanym piekarniku do lekkiego zbrązowienia.

ŚLIMACZKI   DYNIOWE  

Ciasto                                                                                                                                                      
2  szklanki mąki typ 650                                                                                                                         
1,5 szklanki mąki pszennej razowej                                                                                                       
ok 1 i 1/2 szklanki przecieru z dyni                                                                                                        
1 łyżeczka soli                                                                                                                                        
40 g drożdży ( rozczyn)                                                                                                                          
1 łyżka masła roztopionego lub łyżka oleju                                                                                           
2łyżki cukru 

Cukier trzcinowy do posypania z wierzchu 

Nadzienie                                                                                                                                           
-1/2 kostki masła roztopionego do smarowania ciasta +  rodzynki lub przyprawa do piernika z 
cukrem trzcinowym                                                                                                                                
-albo  powidła śliwkowe lub inny dżem

Wyrobić luźne ciasto ( nawet lekko klejące się do rąk )  Zostawić do wyrośnięcia. Rozwałkować na 
posypanej stolnicy,  posmarować masłem i posypać rodzynkami lub przyprawą do piernika z 
cukrem trzcinowym  albo posmarować powidłami.  Zwinąć w rulon. Pokroić na 1,5 - 2cm plastry. 
Wierzch zamoczyć w cukrze. Kłaść na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zostawić do 
wyrośnięcia. Piec ok 25 min 190°.     

DROŻDŻOWE EKSPRESOWE

1/2 kostki masła                                                                                                                                      
1 szklanka cukru                                                                                                                                     
1 cukier waniliowy                                                                                                                                 
3 jaja                                                                                                                                                       
Utrzeć mikserem na gładką masę i dodać                                                                                              
40 g drożdży ( rozczyn)                                                                                                                          
1/5 kg mąki typ 650                                                                                                                                
1 szklanka mleka ( 250 ml)                                                                                                                    
szczypta soli                                                                                                                                            
Wyrobić mikserem na jednolitą masę, wyłożyć na płaską wysmarowaną blachę zostawić do 
wyrośnięcia.     Piec ok 45 min  190 ° . Można dodać rodzynki lub przed rośnięciem powtykać 
kawłki sezonowych owoców.                                                                                                                 



Ciasteczka migdałowe   

 Składniki

 3 białka 
 300 g zmielonych migdałów 
 200 g cukru pudru + więcej do obtoczenia ciastek 
 nadzienie: dowolne konfitury, lemon curd, płatki migdałów, itp. 

Wszystkie składniki zmiksować na gęstą, plastyczną masę. Masa może się kleić. Przykryć folią
spożywczą, wstawić do lodówki na przynajmniej 30 minut, do schłodzenia.

Formować z ciasta nieduże kulki, wielkości małego orzecha włoskiego, obtaczać w cukrze pudrze.
Układać na blaszce zachowując odstępy - ciastka podwajają objętość. Lekko spłaszczyć. Końcem
drewnianej łyżki zrobić wgłębienia w ciastkach, wypełniać je niedużą ilością dowolnego nadzienia.

Piec w temperaturze 180ºC przez około 15 minut. Wystudzić na kratce.

Lemon curd                                                                                                                             
S  kładniki:

 sok wyciśnięty z 3 cytryn i skórka z nich otarta 
 2 żółtka 
 2 jajka 
 200 g cukru 
 1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej 
 1 łyżeczka oliwy

Wszystkie składniki umieścić w garnuszku i zagotować, mieszając. Pogotować, mieszając, przez 2 
minuty. Jeśli będą grudki przetrzeć przez sitko lub zmiksować blenderem.                                          



FORMOWANIE BUŁEK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

KONICZYNKA



SUPEŁEK

KWIATEK 1



KWIATEK 2

ZAWIJASEK



SERCE



MOTYL



ŁÓDKA



PRECELEK

WACHLARZ



ŚLIMACZEK MINI

WYROŚNIĘTE I DO PIEKARNIKA                           STYGNIĘCIE



                                        ZAKWAS

ŻYTNI

Mąka i woda w stosunku  1: 1

Dzień 1  :   50 g wody + 50 g mąki żytniej razowej – dokładnie wymieszać w np  litrowym słoiku, 
przykryć i odstawić w ciepłe miejsce

Dzień 2  :  o tej samej porze dodać  100 g wody + 100 g mąki – dokładnie wymieszać

Dzień 3  : jw

Dzień 4  : jw 

Dzień 5 :  jw   Świeżo wyhodowany zakwas  używamy do upieczenia chleba , zostawiając małą 
ilość (50-100g) która będzie  zaczątkiem do następnych wypieków. 

Zakwas przechowujemy w zamkniętym słoiku w lodówce.

PSZENNY

Przygotowuje się go tak samo jak żytni tylko z mąki pszennej.

Krążące wśród ludzi ciasto HERMAN (łańcuszek szczęścia)  jest po prostu ciastem na słodkim 
pszennym zakwasie.

Charakter zakwasu pszennego

Zakwas pszenny wygląda inaczej niż żytni (więcej bąbelków podczas prowadzenia i mocno 
rośnie!), jest też dużo łagodniejszy od żytniego, nie jest tak kwaśny, przez co jest bardziej narażony 
na atak niedobrych grzybów (pleśni). Przechowujemy go w lodówce, w słoiczku. Jeśli zakwasu 
pszennego nie używamy przez dłuższy czas, to może się on nieco rozwarstwić i u góry może się 
pojawić ciemny płyn. Nie jest to jakiś objaw choroby czy innego niedołęstwa. Zakwas taki możemy
po prostu dobrze wymieszać i znów jest gotowy do pracy.Jeśli nie zamierzamy piec chleba 
codziennie, zakwas należy przechowywać w lodówce np. w litrowym słoiku. Z góry najlepiej 
nałożyć pokrywkę, aby nie wysychał, ale nie zakręcać, ponieważ zakwas będzie jeszcze przez jakiś 
czas aktywny. Następnie pod wpływem zimna zakwas zostaje uśpiony.
Jeśli planujemy piec chleb codziennie, najlepiej pozostawić go gdzieś w kuchni i dokarmiać co 24 
godz.



Dokarmianie zakwasu.
Zakwas musi być dokarmiany, aby przeżył. Dokarmianie polega na dodawaniu do zakwasu mąki i 
wody w proporcji 100g mąki i 100g wody. Ilość mąki i wody można zmniejszyć. Jednak nie zaleca 
się mniejszej ilości niż 50g mąki i 50ml wody. 
Bez dokarmiania zakwas przeżyje ok. 7 – 10dni w lodówce. Zakwas dokarmiamy zawsze przed 
pieczeniem. Jeśli nie zamierzamy piec chleba przez dłuższy czas, to pamiętajmy, aby zakwas 
dokarmić mniej więcej raz na tydzień.

Zapach zakwasu zależy od użytej mąki. Mąka żytnia razowa pachnie dość intensywnie. Kiedy 
proces fermentacyjny się ustabilizuje, zapach poprawi się. Może to być zapach zbliżony do zapachu
twarogu, owoców cytrusowych, albo jabłka.

Może sie zdarzyć, ze zakwas bąbelkuje mocno lub tez odwrotnie jest dosyć spokojny, bądź 
wydziela bardzo kwaśny zapach (to się zdarza często z mąką żytnią). Lekki zapach octowy tez nie 
jest niczym nieprawidłowym; także lekko alkoholowy bądź acetonowy zapaszek (szczególnie 
wtedy, gdy zakwas stal długo w lodówce) jest rzeczą normalną. We wszystkich tych przypadkach 
obowiązuje jedna zasada: tak długo jak nasz zakwas nie pachnie całkiem paskudnie, możemy 
założyć, ze jest w porządku.

Kolor zakwasu może być różny: od jasnobeżowego aż do brązowego, co też zależy od rodzaju 
użytej mąki oraz wieku ciasta. Zakwasy z mąki pszennej i młode maja kolor jasny. Te z maki 
żytniej, szczególnie świeżo zmielonej z całego ziarna są ciemniejsze. I w tym wypadku, tak długo 
jeśli nie zmienia koloru na czerwony, zielony, niebieski lub czarny i  nie pleśnieje, możemy 
zakładać, ze jest dobry.

www.naszeprzywory.tk


