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Pieczenie chleba

2 godziny na warsztacie, 
8 godzin w domu.

Domowy chleb na zakwasie.

Zostanie zaprezentowane jak stworzyć własny zakwas, a następnie upiec domowy 
zdrowy chleb.

Wymaga czasu, robota kuchennego lub maszyny do chleba, klasycznych przyborów 
kuchennych, Składniki.

Na warsztatach zaprezentowane zostaną instrukcje, jak zrobić chleb w domu.
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Wstęp



Wstęp

• Jaki rodzaj chleba znasz?

• Jaki rodzaj chleba lubisz?



Wstęp

• Podstawowe rodzaje chlebów
• Ciemne żyto

• Żyto - pszenica, pszenica - żyto

• Francuski

• Angielski

• Rosyjski

• arabski



Wstęp

• Chleb na zakwasie pachnie kwaśno, 
jest gęstszy, a jego główną zaletą 
jest to, że przy odpowiednim 
przechowywaniu wytrzymuje zwykle 
od tygodnia do 14 dni bez 
pleśnienia.

• Chleb na zakwasie jest bardziej 
strawny, dlatego składniki odżywcze 
z niego pochodzące są bardziej 
przydatne. 



Przepis - Składniki

• Składniki domowego chleba 
na zakwasie.



Przepis - Składniki

• Zakwas
• 1x duża łyżka zakwasu

• 140 g mąki żytniej

• 160 ml letniej wody

• Ciasto
• 310 ml letniej wody

• 600 g zwykłej mąki pszennej

• 2x łyżeczka soli

• 1x łyżeczka pokruszonego kminku



Zakwas

• Tradycyjny zakwas składa się 
wyłącznie z mąki żytniej i 
wody.  



1. Miskę postawić na wadze, w której będzie przetwarzane ciasto.

2. Wyjmij z lodówki pojemnik z zaczynem i wsyp do miski jedną łyżkę 
zaczynu. 

3. Do miski dodajemy 140 g mąki żytniej.

4. Dodaj 160 ml letniej wody.

Zakwas



5. Wymieszaj wszystko.

6. Szpatułkę oczyścić z ciasta.

7. Miejsce z zakwasem przykryć czapką kąpielową. 

8. Niech działa przez 12 godzin.

Zakwas



• Po 12 godzinach:

Zakwas



Ciasto

• Przygotowanie ciasta ze 
składników zakwasu i 
zakwasu.



1. Po 12 godzinach zakwas jest gotowy.

2. Do szklanego słoika z lodówki włóż pełną 
łyżkę stołową zakwasu. 

Ciasto



3. Do miski dodaj 310 ml letniej 
wody. 

Ciasto



4. Dodaj 600 g zwykłej mąki pszennej. 

5. Wymieszać szpatułką tylko z grubsza, nie 
trzeba uważać. 

6. Nałożyć na miskę czapkę kąpielową lub 
przykryć pokrywką i pozwolić ciastu 
odpocząć 
50 minut na szafkach kuchennych.

Ciasto



7. Dodaj 2 łyżeczki soli.

8. Dodaj 1 łyżeczkę pokruszonego kminku. 

9. Użyj robota kuchennego. 

Ciasto



10. Zakończyć, gdy ciasto będzie jednolite.

11. Ściągnij ciasto szpatułką na środek miski.

Ciasto



12. Przykryj ciasto i pozostaw do wyrośnięcia na 
50 minut.

13. Zwilżyć rękę w wodzie i złożyć ciasto 4 razy.

14. Przykryj ciasto i pozostaw do wyrośnięcia na 
50 minut.

15. Namoczyć rękę w wodzie i złożyć ciasto 4 
razy po raz drugi.

16. Przykryj ciasto i pozostaw do wyrośnięcia na 
50 minut.

17. Ciasto jest pięknie wyrośnięte.

Ciasto



18. Posypać gładką mąkę na urządzeniach 
kuchennych. Wyjmij ciasto z miski i 
umieść je na powierzchni roboczej.

19. Ciasto składamy suchą ręką, biorąc tylko 
oprószone mąką końce. 

Ciasto



20. Umieść ciasto w worku do ciasta, który 
został oprószony skrobią ziemniaczaną. 
Miskę rattanową zawinąć w ręcznik do 
herbaty.

21. Wyrabiać na blacie kuchennym przez 
2-2½ godziny.

Ciasto



Pieczenie

• Najważniejszym etapem jest 
pieczenie chleba w 
piekarniku.



1. Umieść w piekarniku dwie blachy do pieczenia i 
rozgrzej piekarnik do 250°C. Jedną blachę położyć 
na dole, a drugą na środku.

2. Gdy piekarnik jest gorący, umieść bochenek 
(bochenki) na blasze.

3. Szybko wlej 2 dcl (200 ml) wody na dolną blachę 
do pieczenia. Zamknąć!

Pieczenie



4. Piec przez 15 minut. Ważne jest, 
aby nie otwierać piekarnika.

5. Zmniejsz temperaturę do 190°C, 
usuń dolną blachę i kontynuuj 
pieczenie przez 30 minut.

Pieczenie



6. Po upieczeniu przykryć wilgotną ściereczką i pozostawić do powolnego 
ostygnięcia na 2 godziny.

Pieczenie



Podsumowanie



Podsumowanie

Gdy chleb jest już zimny, możemy go zjeść.



Źródła

• https://youtu.be/oXLVcLRvkfo   

• https://www.youtube.com/watch?v=fT9gJZ9DyhU&ab_channel=czec
hcookbook 

https://youtu.be/oXLVcLRvkfo
https://www.youtube.com/watch?v=fT9gJZ9DyhU&ab_channel=czechcookbook


Dziękuję.

www.cedacproject.eu @CEDACprojekt


