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1. Historia chleba

Historia chleba obejmuje 100 wieków. 10 tysięcy lat temu człowiek posilał się chlebem,
chociaż jego smak i wygląd bardzo różniły się od dzisiejszych wypieków.
Dziś mamy wiele gatunków chleba. Zasadniczym składnikiem jest mąka uzyskana z
mielonego ziarna, zagnieciona w ciasto i upieczona. Chleb tzw. bochenkowy, pieczony na
drożdżach jest jednym z rodzajów pieczywa przez narody umiarkowanej strefy klimatycznej.
Strefy gorące do niedawna nie znały tamtego chleba. U nich chleb robiony był w postaci
gęstych potraw i placków z innych zbóż, w naszym pojęciu nie chlebowych.
Od wielu tysięcy lat zasady wypieku chleba niewiele się zmieniły. Zmianie uległa jedynie
mechanizacja.
Każdy naród i kraj miał swoje metody wypieku chleba. Jakość i smak pieczywa zależy
również od pieca. Inaczej smakuje chleb z pieca, w którym rozpala się ogień, a inaczej z
nowoczesnych pieców ogrzewanych gazem. Kiedyś wypiekano placki na węglach w popiele i
na rozżarzonym kamieniu. Z biegiem czasu zaczęto używać plecionek oblepionych gliną i
rynienek z gliny. Po wynalezieniu żelaza rynienki kamienne i gliniane zastąpiono
metalowymi, których różne formy używamy do dziś w postaci blach do pieczenia.
Do wypieku chleba używano kiedyś dzwonu piekarskiego, którym nakrywano ciasto i
okrywano gorącym popiołem lub węglem drzewnym. Ciasto pod dzwonem nie traciło
nadmiernie wilgoci, nie wysychało i rosło na skutek rozprężania się pary. Na pomysł pieca
kopulastego wpadli Rzymianie ok. 600 r. p.n.e. Różnica między dzwonem, piecem
kopulastym polegała na tym, że dzwon był ogrzewany z zewnątrz ogniskiem pod podstawą, a
przy piecu ognisko rozpalano wewnątrz. Ponadto piec był urządzeniem stałym, a dzwon
przenośnym.
Przełomem było wprowadzenie pieców opalanych gazem lub elektrycznością.
W Polsce wypiek chleba na skalę przemysłową nastąpił w roku 1961. Dzisiejsze piekarnie są
w pełni zautomatyzowane i większość czynności wykonywanych ręcznie obecnie wykonują
maszyny.
Opracowano na podstawie „100 wieków chleba” Bolesława Kuźmirskiego.
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2. Rodzaje zbóż.

Pszenica - podstawowym zastosowaniem ziaren z pszenicy jest produkcja mąki. Otrzymuje
się z niej też popularną kaszę mannę. Produktem ubocznym, jaki powstaje w czasie produkcji
mąki są otręby pszenne, które z uwagi na wiele składników odżywczych są wykorzystywane.
Jęczmień - z ziarna jęczmienia nie można wyrabiać maki, a co za tym idzie chleba. Jest
wykorzystywany w szczególności do produkcji kaszy (oraz piwa).
Żyto - z niego robi się mąkę a co za tym idzie pieczywo.
Owies - wykorzystywany jest głównie jako pasza dla zwierząt, ale również do produkcji
płatków.
Proso - służy do produkcji kaszy jaglanej.
Ryż - produkuje się z niego: kaszę, płatki, mąkę i ryż preparowany.
Sorgo - służy do produkcji mąki, kaszy.
Kukurydza - można ja spożywać w kolbach, ale też wytwarza się z niej mąkę i płatki.
Gryka - produkuje się z niej kaszę (gryczaną), ale też mąkę.
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3. Etapy produkcji chleba.
 Magazynowanie i kontrola
Gdy mąka znajdzie się u nas w magazynie (składowana w workach). Przystępujemy do
wstępnej analizy jej jakości i właściwości, na podstawie informacji o danej partii udzielanej
nam przez młyn.Następnie po obowiązkowym odleżeniu (dojrzeniu) mąki w magazynie,
przystępujemy do próbnego wypieku, aby sprawdzić jak dana partia surowca zachowuje się w
naszej piekarni i czy uda się z niej uzyskać dobry chleb.
 Dozowanie składników

Gdy parametry mąki są zgodne z naszymi oczekiwaniami, przystępujemy do zrobienia ciasta
na chleb. Do dzieży przesiewamy mąkę w celu napowietrzenia jej i pozbycia się
przypadkowych ciał obcych aby te, nie dostały się do dzieży. Do mąki dodajemy pozostałe
składniki takie jak sól, drożdże, wodę. Dodajemy, także nasz wcześniej przygotowany
naturalny zakwas, dzięki niemu nasz chleb ma smak i zapach.( Więcej o zakwasie w dziale
„Chleb i zdrowie”)
 Mieszanie ciasta

Kiedy wszystkie składniki znajdują się w dzieży, przystępujemy do mieszania ciasta,
kluczowe znaczenia ma tu czas i intensywność mieszania.
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 Formowanie kęsów

Gdy ciasto osiągnie pożądaną konsystencję, piekarze przystępują najpierw do odważania
kęsów a potem do ręcznej obróbki, polegającej na zaokrąglaniu (werkowaniu) i wydłużaniu
(lęgowaniu) kęsów. W większych piekarniach, te wszystkie czynności robią za piekarzy
maszyny, jednak chleb (mimo, że bardziej równy) jest gorszej jakości i nie dorównuje
chlebowi formowanemu ręcznie.

 Rozrost

Kiedy kęsy są uformowane , piekarze układają je na wózkach i wjeżdżają nimi do tzw.
garowni. Tam bochenki mają idealne warunki do wyrośnięcia (najistotniejsze są tu
temperatura i wilgotność) W tej fazie bochenki są również nacinane.
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 Wypiek

Gdy bochenki wyrosły, piekarze przystępują do wsadzenia ich do pieca. Po określonym
czasie z pieca wyjeżdżają gorące bochenki, które układa się w magazynie chleba, do
ostygnięcia.

 Krojenie
Gdy bochenki ostygną, rozpoczyna się ich krojenie w maszynie zwanej krajalnicą. Bochenki
są krojone a następnie pakowane i zamykane.

 Wywóz
Tak przygotowane chleby trafiają do koszy i są pakowane na nasze samochody dostawcze.
Chleb, razem z naszym pozostałym asortymentem, trafia wcześnie rano do sklepów na terenie
Kwidzyna i cieszy podniebienia wszystkich którzy się na niego zdecydują.

6

4. Wartość odżywcza chleba.

Chleb od setek lat jest podstawowym składnikiem diety ludzi na całym świecie. Obecnie
uznaje się chleb za bardzo tuczący, zapychający oraz niezdrowy. Niektórzy zupełnie
wykluczają go ze swego menu. Czy słusznie?
Chleb, jak zresztą każdy rodzaj pokarmu, należy spożywać z umiarem. Ważne jest również to,
w towarzystwie jakich produktów trafia on do naszych żołądków. Niejednokrotnie dodatki do
naszych kanapek przewyższają kalorycznością samo pieczywo. Dlatego spoglądanie na chleb,
jak na głównego winowajcę naszych dodatkowych kilogramów, jest błędem.

W jakie składniki odżywcze bogaty jest chleb?

Pieczywo dostarcza białko roślinne, którego wartość odżywczą można zwiększyć poprzez
łączenie z produktami pochodzenia zwierzęcego, np. mlekiem i jego produktami, szynką,
wędlinami itp. Produkty zbożowe są także źródłem składników mineralnych w szczególności
żelaza, cynku i potasu. Ponadto zawierają sporą ilość witamin z grupy B, zwłaszcza wit.
B1 uczestniczącej w przemianie węglowodanów oraz wit. B2, która odpowiada za dobry stan
błon śluzowych organizmu oraz bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego. Dodatkowo, pieczywo ciemne jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego
stymulującego poprawne funkcjonowanie układu pokarmowego.
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Ważny jest wybór pieczywa. Czym kierujemy się, idąc do sklepu czy piekarni? Wartość
odżywcza chleba zależy od tego, z jakiej mąki został on wypieczony. Za najzdrowsze uważa
się pieczywo pieczone na zakwasie. Dzięki cennym składnikom wzmacnia ono nasz układ
odpornościowy. Doskonale wpływa na pracę układu pokarmowego – zakwasza jelita,
zapobiega zaparciom.
Im wyższy typ mąki używany jest do wypieku, tym więcej zawartego w pieczywie białka,
witamin czy błonnika. Błonnik pomaga usunąć toksyczne produkty przemiany materii, a
więc działa oczyszczająco. Reguluje również florę bakteryjną jelit. Chleb ciemny zawiera
średnio dwa razy więcej błonnika niż chleb jasny.
Istotnym składnikiem pieczywa żytniego jest również kwas mlekowy, który reguluje procesy
trawienne. Wykazuje działanie probiotyczne – dzięki niemu rozwijają się pożądane przez
organizm szczepy bakterii. Kwas mlekowy hamuje również rozwój bakterii
chorobotwórczych.

Pieczywo w chorobie?

Pieczywo żytnie na zakwasie posiada niższy indeks glikemiczny niż pieczywo jasne, dlatego
zalecane jest w diecie osób chorych na cukrzycę oraz tym, którym zależy na utracie wagi. Po
spożyciu żywności z niższym indeksem glikemicznym skok glukozy we krwi nie jest tak
gwałtowny.
Osoby, które cierpią na wysoki poziom cholesterolu, powinny sięgać po pieczywo
wypieczone z mąki orkiszowej.
Jakie zalety ma chleb pszenny? Przede wszystkim jest lekkostrawny. Osoby cierpiące na
nadkwasotę, z chorobą wrzodową powinny wyłącznie spożywać chleb jasny. Ze względu na
to, że nie obciąża żołądka, poleca się, by włączać go do diety w trakcie wszelkich chorób oraz
w okresie rekonwalescencji po przebytych operacjach. Chleb pszenny powinien znaleźć się
również w menu małych dzieci.
Każdy rodzaj pieczywa zawiera cenny kwas foliowy, cynk oraz żelazo.
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5. Rodzaje pieczywa
Ze względu na rodzaje użytej mąki rozróżnia się następujące grupy pieczywa:
PIECZYWO ŻYTNIE

– wypieka się je przede wszystkim z mąki żytniej (ciemnej lub jasnej), wody i soli. Ciasto
wyrabia się na zakwasie z niewielkim dodatkiem drożdży i niekiedy mąki pszennej (do 15%).
Do tego typu należą:
chleb żytni (lekki, jasny mleczny, razowy, pełnoziarnisty, staropolski, razowy na miodzie,
razowy z soją i słonecznikiem), turystyczny, pumpernikiel
PIECZYWO PSZENNE

– wypieka się z różnych typów mąki pszennej. Wśród pieczywa pszennego wyróżnia się
wyroby:
- zwykłe (zawierające 3-15% cukru i tłuszczu) tj. chleb pszenny, chleb pszenny lekki, bułki,
chleb razowy, chleb graham, grahamki, bagietki francuskie
- wyborowe (zawiera tłuszcz, cukier i masę jajeczną), np. kajzerki, rogale, bułeczki do hot
dogów, chleb tostowy, bułka wrocławska
- półcukiernicze (zawierające powyżej 15% cukru i tłuszczu) -chałka, bułki maślane, rogale
maślane.
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PIECZYWO MIESZANE

– jest to pieczywo wyrabiane z mąki pszennej i żytniej na zakwasie z dodatkiem drożdży.
Wśród pieczywa mieszanego znajdziemy: chleb sitkowy, wiejski, słonecznikowy,
kaszubski, krakowski, oliwski, mleczny, praski, z soją.
Małym dzieciom poleca się pieczywo typu graham (jest łatwiej strawne i delikatniejsze niż
razowe, ale tak samo wartościowe, główny jego składnik to nieoczyszczona mąka pszenna)
czy razowe (robi się go z mąki żytniej z pełnego przemiału (razowej), zawiera dużo błonnika i
substancji odżywczych. Trzeba zwracać uwagę, czy nie jest barwiony karmelem (jeśli ma
mocno ciemny kolor).
Odradza się natomiast chleby z dodatkiem polepszaczy, środków antypleśniowych i
konserwantów.

6. Czym jest chleb w naszej kulturze i tradycji.

Na ziemiach polskich wypiekaniem chleba zajmowano się od dawna. Przełomu IX i X wieku
sięga legenda związana z polskim chlebem. Bolesław Chrobry, jadąc na spotkanie z Ottonem
III, poczuł miły zapach. Gospodarz domostwa, z którego się on unosił, poczęstował króla
chlebem, który tak smakował monarsze, że ten na pamiątkę wydarzenia nazwał miejscowość
Piekarami.
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Do dziś w Polsce mówi się, że: „Chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze
towarzysz”, dlatego grzechem jest mówić, że chleb jest niedobry – chleb może być tylko
dobry lub bardzo dobry. Najczęściej mówimy, że „pracujemy na chleb”, a nie na mięso,
owoce, słodycze.
Chleb towarzyszy człowiekowi od początku jego historii, pełniąc funkcję żywieniową,
religijną, społeczną i symboliczną. Człowiek żyjący około 250-50 tys. lat przed Chrystusem,
znając ogień, tarł między kamieniami ziarna roślin – niekoniecznie zbożowych – na miazgę,
gotował je w mleku, wodzie lub piekł na gorących kamieniach.
Po dziś dzień to właśnie chleb jest tym, za czym tęsknią Polacy na emigracji, a takich
Polaków, żyjących z dala od swej ojczyzny, jest bardzo wielu. Naszych rodaków można
znaleźć w praktycznie każdym kraju. Wielu z nich nie wyjechało z własnej woli, przez co
Polska jest dla nich utraconym domem. Dla nich wszystko, co polskie, jest ważne – a nie ma
nic bardziej polskiego jak chleb!
Polskie pieczywo to coś więcej niż jeden z produktów o wspaniałym smaku. Posiada stałe
miejsce w świadomości Polaków, jest wkomponowaną cząstką obecną w wieloraki sposób w
naszym życiu. To naturalna i integralna część naszej kultury, tradycji i religii. Chleb obecny
jest w symbolach, języku, sztuce i literaturze, a jego historia sięga dawnych czasów.
Chleb przez wieki stał się nie tylko symbolem pożywienia, ale i symbolem życia. Jego brak
oznaczał głód i śmierć. Traktowany jako dar Boży, chleb darzony jest szczególną czcią. Wiele
osób nie wyrzuca pieczywa, a to, które upadnie, podnoszone jest z ziemi z należnym
szacunkiem i całowane.
W dawnej tradycji przyjęło się, że pierwszego bochenka wyjętego z pieca nie można było
kroić nożem, tylko łamać, gdyż w przeciwnym razie chleb mógł się nie udać przez kolejne
siedem razy.
Chleb łamano, a nie krojono, również na powitanie gości, natomiast w stosunku do wrogów,
był symbolem pojednania. Uważano także, że położenie chleba spodnią stroną do góry grozi
kłótniami w rodzinie. Co więcej, nie można było go wyrzucać, a jeżeli nie nadawał się do
jedzenia zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta, wówczas taki chleb należało spalić.
Trudno również wyobrazić sobie corocznie organizowane dożynki powiatowe i gminne, na
których miałoby zabraknąć specjalnie wypieczonych bochenków. Po dzień dzisiejszy przy
okazji rozmaitych uroczystości wita się zaproszonych gości chlebem i solą.
Adam Chmielowski powiedział:
„Powinno się być dobrym – jak chleb.
Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli głodny”...
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7. Przysłowia związane z chlebem.

Nasz język bogaty jest w przysłowia czy też związki frazeologiczne związane z
tematyką chleba. Chcesz poznać ich znaczenie?


















chleb ma rogi, nędza nogi – ludzie w biedzie są pokorni, dostatek zaś sprawia, że
stają się zarozumiali i zuchwali;
nic po chlebie, kiedy brak zębów – tak mówi się o kimś, kto osiągnął coś zbyt
późno, by z tego skorzystać;
chleb płacze, gdy go darmo jedzą – ten, kto się leni, nie jest godny posiłku;
trzeba chleba i nieba – człowiek ma zarówno potrzeby materialne, jak i duchowe;
chleb pracą nabyty, bywa smaczny i syty – ten, kto jest pracowity, może się cieszyć
owocami swojej pracy;
u wdowy chleb gotowy – kto się żeni z wdową, ten ma zapewnione utrzymanie;
chleb w drodze nie ciąży – tego, co niezbędne, nie należy traktować jako utrudnienia;
dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą – szczera, nawet najskromniejsza gościnność
jest godna wdzięczności;
głodnemu chleb na myśli – nasze myśli biegną ku temu, czego nam najbardziej
brakuje;
każdy kraje chleb do siebie – każdy stara się o największe korzyści dla siebie;
złemu wrogowi daj chleba i soli – największego wroga można sobie zjednać
gościnnością i serdecznością;
kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej – kto nie szanuje chleba, ten naraża
się na gniew boży;
nie samym chlebem człowiek żyje – człowiek ma również potrzeby duchowe;
szkoda psu białego chleba – nie warto marnować czegoś cennego tam, gdzie nie
zostanie to należycie docenione;
nie z jednego pieca jadł chleb – tak mówi się o kimś, kto ma bogate doświadczenie
życiowe;
zjedzony chleb bardzo ciężko odrabiać – najpierw należy wykonać pracę, a
następnie odbierać zapłatę.
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8. Przepis na chleb orkiszowy razowy na drożdżach.

Składniki na zaczyn:




2 g świeżych drożdży
150 g mąki orkiszowej razowej typ 2000
170 g wody

Wieczorem dnia poprzedzającego wypiek – składniki na zaczyn wymieszać dokładnie i
pozostawić przykryte w temperaturze pokojowej na ok. 12 godzin. Można zaczyn pozostawić
w zwykłym pojemniku plastikowym z przykrywką, pamiętając jednak że zaczyn zwiększy
swoją objętość.
Składniki na ciasto właściwe:










15 g świeżych drożdży
½ łyżeczki cukru
2 łyżki letniej wody
cały zaczyn
450 g mąki orkiszowej razowej typ 2000
350 g letniej wody
1 łyżka soli
50 g złotego lub czarnego siemienia lnianego (plus 1 łyżka do posypania chleba)
50 g sezamu (plus 1 łyżka do posypania chleba)
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Przygotowanie
Drożdże rozpuścić w miseczce, dodając cukier i 2 łyżki letniej wody. Mieszać do czasu, aż
drożdże się rozpuszczą.
Mąkę wymieszać z solą, ziarnami i rozpuszczonymi drożdżami. Następnie dodać cały zaczyn
i letnią wodę. Zagnieść ciasto. Powinno być mocno kleiste i wilgotne. Nie należy dodawać
więcej mąki, ciasto takie ma być.
Ciasto przełożyć do miski wysmarowanej olejem, przykryć szczelnie np. folią spożywczą i
pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę, lub do czasu gdy ciasto
podwoi lub nawet potroi swoją objętość.

ciasto po wyrobieniu

ciasto po wyrośnięciu
Ciasto po wyrośnięciu zagnieść jeszcze raz i przełożyć do formy o wymiarach np. 35 cm x 12
cm, wyłożonej papierem do pieczenia, lub wysmarowanej olejem i wysypanej np. otrębami.
Wierzch posypać ziarnami.
Całość przykryć np. folią spożywczą i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 15-20 minut.
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chleb przed wyrastaniem

chleb po wyrośnięciu
UWAGA!
Chleb bardzo szybko rośnie, trzeba więc odpowiednio wcześnie nastawić piekarnik, ponieważ
gdy tylko chleb urośnie do brzegów formy należy go od razu wstawić do rozgrzanego
piekarnika. Najlepiej zrobić to delikatnie, by ciasto nie opadło.
Pieczenie
Piekarnik nagrzać do temperatury 220 stopni C, program „góra + dół”.
Wyrośnięty chleb wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 10 minut, następnie
zmniejszyć temperaturę do 200 stopni C i piec jeszcze ok. 30-40 minut.
Pod koniec pieczenia można chleb wyciągnąć z formy i dopiec go przez ostatnie 10 minut
jedynie na kratce piekarnikowej, już bez formy.
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