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C
arasau pochodzi z Sardynii, z rejonu Barba-

gia. Jest to płaski, okrągły chlebek (dyski ok. 

40-centymetrowe) wykonany starodawną, 

tradycyjną metodą z  samej mąki i  wody. 

Przypomina chleby z odległych czasów z terenów 

Mezopotamii, Środkowego Wchodu i  Palestyny 

za  czasów Jezusa. Nie ma  miękiszu, zawiera bar-

dzo mało wody, co pozwala na jego bardzo długie 

przechowywanie. Z tego powodu był stosowany jako 

pożywienie pasterzy, którzy mogli go zabrać na długi 

czas wypasu zwierząt. Swoją specyficzną chrupkość 

zawdzięcza ponownemu 

pieczeniu. Były dwa typy 

carasau, jeden z  mąki typu 

grano duro, wyrabiany w bo-

gatszych domach, i  drugi 

z  mąki jęczmiennej i  otrę-

bów, w domach uboższych. 

Z  czasem do  oryginalnego 

przepisu zaczęto dodawać 

sól i drożdże, chlebek ewo-

luował. Obecnie wykonuje 

się go, używając obydwóch 

metod, ale jeszcze na początku XX wie-

ku wykonywany był jedynie bez użycia 

drożdży. 

Proces przygotowania 
carasau

Dawniej proces przygoto-

wywania carasau – po sar-

dyńsku sa  cotta – był 

całym rytuałem. O  wschodzie słońca zbierały się 

minimum trzy kobiety, czy to z rodziny, czy sąsiadki, 

i zaczynały wyrabiać długo mąkę z wodą w drewnia-

nych korytach, aż do otrzymania gładkiej i zwartej 

masy. Ciasto pozostawiano następnie na kilka godzin 

w misach z terakoty przykrytych płótnem, a następ-

nie dzielono na równe porcje, z których formowano 

kule, obsypywano mąką i pozostawiano ponownie 

do odpoczynku pod przykryciem. Kolejną fazą było 

rozwałkowywanie kul przy pomocy małych drew-

nianych wałków i palców na placki o średnicy ok. 

40 cm (wielkość różniła się w zależności od rejonu) 

i grubość ok. 2-3 milimetrów. W najdawniejszych 

czasach rozciąganie i spłaszczanie placków wykony-

wano jedynie przy pomocy pięści i palców, dodawano 

czasem odrobinę wody. Placki układano na długim 

płótnie, które składano tak, by poszczególne placki 

się nie stykały. Placki były pieczone w piecu opalanym 

drewnem w bardzo wysokiej temperaturze, pomię-

dzy 450 a 500°C, która powodowała natychmiastowe 

napuchnięcie warstw ciasta, prawie do kształtu piłki. 

W tym momencie wyjmowano je z pieca i przekra-

wano ostrym nożem na pół, odkrawając wierzchnią 

warstwę. Otrzymywało się w ten sposób 

dwa dyski, każdy z jed-

ną warstwą gładką 

i jedną szorstką. Plac-

ki te układano jeden 

na drugim, przekła-

dając je  płótnem 

i  pozostawiano  

do  wystudzenia. 

Carasau i puccia
Regionalne chlebki z Włoch

Ciekawą ofertą w piekarniach 
mogą być regionalne włoskie 

chlebki, sprzedawane same 
lub z dodatkami, jako przekąska 

na drogę czy dodatek do in-
nych dań. Przybliżamy procesy 

przygotowania oraz receptury 
carasau i puccii. 
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Po odpowiednim czasie przystępowano do ostatniej 

fazy, czyli sa carasadura, inaczej zwanego carasatura. 

Wstawiano je ponownie do pieca. Podczas tej fazy 

chleb zyskiwał złotawy kolor, odpowiednią lekką 

konsystencję, brązowe punkty na powierzchni i cha-

rakterystyczny dźwięk wydawany podczas chrupania 

go. Po przekrojeniu można też placki złożyć na pół, 

w „półksiężyce” lub na 4, w „książeczkę”, i w takiej 

formie wstawiać do ostatecznego pieczenia.

Receptura Teresio Busnelliego
Teresio Busnelli podaje klasyczną recepturę 

na  carasau, bez użycia drożdży. Na  2  kilogramy 

mąki grano duro dodaje 1 kg wody. Wyrabia skład-

niki w  mieszałce z  ramionami wyrabiającymi, 

aż do otrzymania gładkiej, miękkiej i suchej ma-

sy. Temperatura masy powinna oscylować w gra-

nicach 24-25°C. Po wyrobieniu dzieli ją na porcje 

od 100 g do 200 g, formuje kule i spłaszcza każdą 

przy pomocy wałka na cienkie, 2-milimetrowe dys-

ki o średnicy ok. 50 cm. Przedziela dyski płótnem, 

przykrywa całość również płótnem i  pozostawia 

na co najmniej 3 godziny do odpoczynku. Każdy 

dysk, oprószony mąką, wstawia do  pieca w  for-

mie. Temperatura powinna być wysoka. Busnelli 

zaleca piece opalane drewnem. Dyski wstawia się 

na krótko, do momentu aż masa napuchnie i za-

czną przypominać piłki. Należy je wtedy szybko 

wyjąć i przeciąć wzdłuż na pół, zanim powietrze 

ujdzie i chlebek straci na objętości, tak by uzyskać 

dwa dyski – górny i  dolny. Następnie ponownie 

wstawia się je do pieca, by uzyskały swoją charak-

terystyczną chrupkość. Po drugim pieczeniu płaty 

chlebka carasau układa się w stosy, przykrywa płót-

nem i obciąża drewnianym krążkiem, ściskając je, 

by nie nabrały objętości. Przy tym należy uważać, 

by nie połamać gotowych chlebków. Brak wilgotno-

ści i soli pozwala utrzymać temu chlebowi bardzo 

długi czas przydatności do spożycia.

Carasau z drożdżami
lub kwasem piekarskim
Można też przygotować chlebek carasau przy uży-

ciu drożdży lub gotowego kwasu piekarskiego. 

W pierwszym przypadku na 1 kg mąki daje się 500 

ml wody, 15 g drożdży piwnych i 10 g soli. W misce 

rozpuszcza się drożdże w małej ilości letniej wody. 

W pozostałej części wody rozpuszcza się sól. Oby-

dwa roztwory dodaje się do mąki i rozpoczyna się 

wyrabianie, aż do uzyskania miękkiej i gładkiej masy. 

Po wyrobieniu dzieli się ją na równe porcje i pozosta-

wia pod przykryciem na trzy godziny do wyrośnięcia. 

Następnie rozwałkowuje się kule na placki i układa 

na blachach obsypanych mąką. Reszta procedury jest 

podobna jak w przepisie tradycyjnym czy recepturze 

Busnelliego. Pierwsze pieczenie jest krótkie i powin-

no przebiegać w bardzo wysokiej temperaturze. Dru-

gie w temperaturze ok. 180°C przez około 7 minut, 

aż chleb dobrze się osuszy. 

W recepturze z kwasem piekarskim na kilogram 

mąki daje się 280 g kwasu, 500 g wody i 2 łyżecz-

ki soli. Rozpoczyna się od  rozprowadzenia kwasu 

z częścią letniej wody, można od razu w planetar-

ce. Następnie dodaje się resztę wody i mąkę, miesi 

na małej prędkości przez minutę, po czym dodaje 

się sól. Całość wyrabia się przy użyciu ramienia 

wyrabiającego przez 10-15 minut, aż do uzyskania 

gładkiej i jednolitej masy. Po wyrobieniu wyjmuje się 

ją z planetarki, przykrywa folią i pozostawia na kil-

ka godzin, aż masa podwoi swoją objętość. Po tym 

czasie dzieli się ją na równe porcje, formuje kule, 

które układa się na obsypanej mąką powierzchni, 

przykrywa papierem i pozostawia jeszcze na parę 

godzin do wyrośnięcia. Każdą kulę rozwałkowuje się 

na cienkie krążki, przed włożeniem do pieca pozo-

stawia jeszcze na kilka minut przykryte folią. Piecze 

się w maksymalnej temperaturze, jak w przypadku 

pozostałych receptur. Tak samo wyjmuje się, gdy na-

puchną i przecina na pół. Drugie pieczenie zachodzi 

już w niższej temperaturze, przez kilka minut. Po-

wstały też w obecnych czasach wersje bezglutenowe 

na mąkach, miksach mąk niezawierających glutenu. 

Jedna z takich receptur zawiera 200 g kwasu piekar-

skiego świeżo podkarmionego, 60 ml wody, łyżkę 

oliwy lub smalcu, odrobinę soli i 120-140 g mieszanki 

mąk bezglutenowych.

Puccia 
Innym tradycyjnym, regionalnym chlebem z Włoch 

jest puccia. Jest to chlebek pochodzący z rejonu Puglii, 

a dokładniej Salento, Taranto i Lecce, z południowych 

Sposoby serwowania carasau

Istnieją dwa znane sposoby serwowania 
chlebka carasau. Pierwszy nazywa się pane 
frattau. Chlebki są  wtedy namaczane szyb-
ko w garnku z gotującą się wodą lub rosołem 
mięsnym, a następnie przekładane warstwa-
mi sosem pomidorowym i  tartym serem 
pecorino, niekiedy z dodanym jajkiem ugo-
towanym w  koszulce. Powstaje coś na wzór 
lasagne. Drugi sposób to pane guttiau. Do jego 
przygotowania wystarczy lekko zmięk-
czyć chlebek oliwą, obsypać solą i  wstawić 
na chwilę do pieca, by  się zarumienił. Może 
być oczywiście spożywany w formie natural-
nej, na  sucho, np. w tradycyjny sposób z  se-
rem ricottą lub kozim czy owczym serem. Do-
brze też komponuje się z wędlinami i daniami 
mięsnymi. Można go namaczać w wodzie lub 
rosole. Idealny jest w prostej formie, podany 
jedynie ze świeżym rozmarynem, oliwą i ząb-
kiem czosnku.w

ar
to

 w
ie

dz
ie

ć



Z różnych stron świata
cukiernictwo i piekarstwo 5/2017

4040

Tekst: JULIA HOTLIŃSKA, koneserka włoskich smaków

Włoch. Puccia to małe, kuliste chlebki o średnicy ok. 

20-30 cm, wykonywane z tego samego ciasta co pizza 

czy chleb. Słowo puccia miałoby pochodzić od łaciń-

skiego buccellatum, co  znaczy tyle, co  „podzielony 

na wiele małych kawałków”. Za czasów rzymskich 

puccia była używana jako chleb dla wojsk. Z czasem 

ewoluowała do nowych form i wersji, np. odmiana 

z oliwkami to uliata lub puccedda. Skład jest najczę-

ściej ten sam co do ciasta na chleb, tylko masa jest 

podzielona na małe porcje, by po upieczeniu można 

go było łatwo ze sobą zabrać i zjeść podczas pracy 

na polach. Większość lokalnej ludności była bied-

na, jednak podstawowe składniki puccii były pro-

ste – mąka, sól i woda. Ci mający więcej szczęścia 

i posiadający swoje małe poletko uzyskiwali mąkę 

z własnej niewielkiej uprawy. Inni otrzymywali ją ja-

ko zapłatę za sezonowe, okazjonalne prace. Więk-

szy problem był z solą, pomimo dostępu do morza 

i  możliwości samodzielnego produkowania soli, 

gdyż proces ten był w tamtych czasach zabroniony. 

Jednak mieszkańcy w największych czasach kryzysu 

produkowali ją, nie zważając na ryzyko. Z czasem 

puccia z podstawowego składnika żywności biedoty 

stała się charakterystycznym, lokalnym produktem 

i zawitała na stoły w lokalnych restauracjach, a tym 

samym trafiła do bogatych i turystów. Stała się in-

strumentem biznesowym. W Lecce powstało wiele 

lokali, tzw. paninoteche (bary kanapkowe), oferują-

cych jedynie puccie w wielu różnych wersjach, z róż-

nymi dodatkami i na różnym poziomie cenowym. 

Proces przygotowania pucii
Przygotowanie pucii jest proste, gdyż jest takie sa-

mo, jak do ciasta na chleb. Kilogram mąki przesie-

wa się do planetarki, dodaje suche drożdże piwne 

(5 g) i słód (10 g). Całość wyrabia się przy pomocy 

łopaty, dodając po trochu oliwy (100 g) i letniej wody 

(600 g). Na sam koniec dodaje się sól (15 g) i miesza. 

Następnie zamienia łopatę na hak i wyrabia jeszcze 

przez jakiś czas. Po otrzymaniu gładkiej, elastycz-

nej i jednolitej masy wyrabia się masę rękoma i for-

muje okrągły bochen, wkłada do misy i przykrywa 

papierem oraz pozostawia w  wyłączonym piecu 

do wyrośnięcia na 2-3 godziny. Temperatura powin-

na wynosić ok. 28-30°C, a ciasto powinno podwoić 

swoją objętość. Po tym czasie formuje się z ciasta 

długi wałek. Można przy tej czynności dodać trochę 

wody i oliwy, co pozwala otrzymać chrupkie chlebki. 

Na każdy kilogram mąki potrzeba ok. szklanki wody 

i 100 g oliwy. Wałek z ciasta dzieli się na małe, równe 

kawałki i rękoma formuje kule. Wałkiem spłaszcza 

się każdy kawałek, otrzymując 20-centymetrowe 

dyski, które układa się na blachach pokrytych papie-

rem i piecze w temperaturze 250°C przez ok. 15 min. 

Do masy można dodać czarnych oliwek (pucceda-ulia-

ta) lub pokrojonej w kostkę żółtej dyni. Wersja z oliw-

kami jest najbardziej popularna. Są wersje miękkie, 

chrupiące, a także puste w środku. Te puste można 

spożywać bez dodatków lub faszerować, czym tylko 

się chce, jak kanapki.

Podsumowanie 
Obydwa regionalne włoskie chlebki mogą być dodat-

kową, ciekawą ofertą w piekarniach, restauracjach, 

pizzeriach czy food truckach i barach kanapkowych. 

Sprzedawane same lub z dodatkami jako przekąska 

na drogę czy jako dodatek do dań. 

Źródła: Teresio Busnelli „Manuale della panificazione italiana”, 

Chiriotti Editori 2014; „Il pane carasau, uno dei più antichi del 
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www.taccuinistorici.it; „Pane carasau. Pane tipico sardo cono-

sciuto anche come carta musica” – www.alimentipedia.it; „Pane 

Carasau” – www.my-personaltrainer.it; „Pane Carasau” – www.

gustissimo.it; „Pane Carasau – lievitazione naturale, con pasta 

madre” – www.vitadamuffin.it; Marco Piccini „La Puccia Lecce-

se” – www.salogentis.it; Caterina G. „Da dove deriva ‘Puccia’?” 

– www.lenonnesalentine.blogspot.com; Carmela Giglio „Puccia 

Pugliese” – www.ricette.pourfemme.it. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki.

Carasau, czyli „papier do nut”

Nazwy carasau, carasatu, carasadu czy cra-
sau pochodzą od  sardyńskiego czasownika 
carasare oznaczającego „opiekać”, „prażyć”. 
Podczas procesu sa  carasadura chlebek jest 
ponownie wstawiany do  pieca, do  końcowej 
fazy pieczenia, właśnie po  to, by  się uprażył 
i  stał się chrupiący. Od  tej chrupkości, a  do-
kładniej dźwięków wydawanych podczas je-
dzenia, pochodzi potoczna nazwa tego chleb-
ka – carta musica lub carta da  musica, czyli 
„papier do nut”.ci
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Puccia


