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W
yroby cukiernicze i piekarnicze po-

winny być odpowiednio przecho-

wywane przez cały czas, od  mo-

mentu produkcji do  chwili, kiedy 

będą spożywane. Ciasta 

i  torty powinny być pako-

wane oraz przechowywane 

w warunkach chłodniczych. 

Pozwoli to dłużej zachować 

ich właściwości smakowe. 

Dotyczy to  również sposo-

bu transportu wyrobów cu-

kierniczych i piekarniczych. 

Niezależnie od tego, czy wyroby 

będą przewożone z miejsca pro-

dukcji do sklepu, gdzie nastąpi 

ich sprzedaż, czy też będą one 

transportowane do hurtowni lub 

restauracji, zawsze powinno się 

zadbać o odpowiednie opako-

Przechowywanie
i trwałość
wyrobów gotowych

Każdy uwielbia zapach i smak 
świeżego pieczywa. Odpo-

wiednie jego przechowywanie 
sprawia, że aromat i wszystkie 

walory smakowe pozostają 
bez zmian.

wanie cukiernicze. Pozwoli to zachować wyśmieni-

ty smak wygląd i zapach pieczywa oraz wszystkich 

ciast, ciastek i tortów.

Przechowalnictwo
Aby wyprodukować dobrej jakości pieczywo, na-

leży wybierać surowce o  bardzo dobrej jakości, 

które były odpowiednio przechowywane. Surowce 

cukiernicze mają bardzo zróżnicowane właściwo-

ści fizyczne i  chemiczne, część z  nich występuje 

sezonowo i są na ogół nietrwałe. W celu zapewnia 

ciągłości i urozmaicenia produkcji cukierniczej su-

rowce należy zabezpieczyć przed zepsuciem. Zada-

nie to spełnia przechowalnictwo, które w każdym 

zakładzie cukierniczym ma na celu stworzenie ta-

kich warunków do przechowywania wypieków, aby 

jak najdłużej zachowały swoją świeżość. Jednak 

w miarę upływu czasu wartość odżywcza większo-

ści produktów ulega obniżeniu i tracą one dodatnie 

cechy jakościowe, toteż gospodarka magazynowa 

musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie 

i z dużą dozą odpowiedzialności osób, które 

się nią zajmują.

Co wpływa 
na przechowywanie?

Pośród czynników mających wpływ na prze-

chowywanie, zarówno surowców piekarni-

czych, jak i  wyrobów gotowych, należy 

wymienić: powietrze, wilgotność, tem-

peraturę, światło słoneczne i czas, a tak-

że drobnoustroje. Te czynniki naturalne 

powodują stałe obniżanie jakości surow-

ców aż do zepsucia włącznie lub oddzia-

łują niekorzystnie, w sposób pośredni, 

na produkty spożywcze.

Powietrze

Kontakt z tlenem zawartym w powietrzu 

przyspiesza procesy utleniania i jełcze-

nia w tłuszczach oraz w produktach o jego 

dużej zawartości. Może również prowadzić 

do utraty niektórych witamin.
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Wilgotność

Wilgotność wpływa bezpośrednio i pośrednio na ce-

chy jakościowe wyrobów cukierniczych. Nadmierna 

wilgotność powoduje nawilżanie produktów, obniża 

również jakość opakowań przez rozklejanie torebek. 

Mała wilgotność prowadzi do wysychania, kurcze-

nia się produktów. Pośrednio wilgotność wpływa 

ujemnie na przechowywaną żywność, gdyż stwarza 

dogodne warunki do rozwoju drobnoustrojów.

Temperatura i światło słoneczne 

Temperatura oddziałuje na  niekorzystne zmia-

ny konsystencji, wyglądu i  innych cech fizycznych 

wyrobów oraz sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. 

Do  przechowywania żywności stosuje się niską 

temperaturę w granicach 0-8°C. Światło słoneczne 

powoduje jełczenie tłuszczu i niszczenie witamin. 

Czas

Czas dla mąki jest niezbędny do osiągnięcia lepszej 

jakości przez dojrzewanie. Nie powinno się go jednak 

przedłużać, ponieważ nawet najlepsze warunki nie 

zahamują całkowicie niekorzystnych zjawisk, do ja-

kich prowadzi zbyt długie przechowywanie.

Drobnoustroje 

Drobnoustroje działające na  wyroby cukiernicze 

to  bakterie, pleśnie i  grzyby. Najliczniejszą grupę 

drobnoustrojów stanowią bakterie, one też stwarza-

ją największe zagrożenie. Pleśnie i grzyby atakują 

produkty nieodpowiednio przechowywane, zmie-

niając na niekorzyść ich smak i zapach. Najpewniej 

przed ich szkodliwym działaniem chroni bezwzględ-

na czystość.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania powinny być dostosowane 

do cech właściwych dla danego rodzaju pieczywa 

cukierniczego.

Niekorzystne zmiany 
w podstawowych surowcach 
cukierniczych
Niekorzystne zmiany w podstawowych surowcach cu-

kierniczych zachodzą w mące, tłuszczach oraz jajach.

Mąka

Zmiany, które zachodzą w  mące podczas prze-

chowywania, są  związane z  obecnością lipidów 

ulęgających hydrolizie i procesom oksydacyjnym. 

Pod wpływem wilgoci, drobnoustrojów i tlenu mąka 

ulega niekorzystnym zmianom, pogarszają się jej 

właściwości organoleptyczne i  wypiekowe. Przy 

dłuższym przechowywaniu istnieje ryzyko psucia się 

mąki, które wiąże się z pojawieniem niepożądanego 

zapachu i  smaku, nawet przy wilgotności mąki 

na poziomie 13%. 

Tłuszcze

Zmiany zachodzące w tłuszczach (jełczenie), w trak-

cie przechowywania mogą być powodowane przez 

czynniki biochemiczne i chemiczne (hydroliza, utle-

nianie).

Jajka 

Zmiany zachodzące w jajach to zwiększenie prze-

puszczalności skorupki i  błon skorupkowych dla 

bakterii i pleśni, utrata masy, powiększanie komory 

powietrznej, zmiana barwy żółtka i białka, rzednię-

cie białka, mięknięcie żółtka i utrata jego centralne-

go położenia w wyniku zwiotczenia i częściowego 

zaniku chalaz. W  jajach następuje także rozkład 

białek w wyniku procesów biochemicznych, który 

połączony jest ze zmianą pH treści jaja, jego smaku 

i zapachu.

Warunki magazynowania
wyrobów cukierniczych
Wyroby cukiernicze trwałe wymagają zwrócenia 

szczególnej uwagi na  warunki przechowywania. 

Magazyn, w  którym składuje się te  wyroby, po-

winien być przeznaczony wyłącznie do tego celu, 

czysty i suchy, przewiewny, bez obcych zapachów 

i  zabezpieczony przed gryzoniami oraz innymi 

szkodnikami. Podłogi w magazynach wyrobów cu-

kierniczych trwałych powinny mieć powierzchnię 
reklama

Nowe surowce w ofercie:
skrobie ziemniaczane natywne i modyfikowane
płatki i granulaty ziemniaczane
błonniki ziemniaczane i grochowe
białka grochowe
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Co wpływa na trwałość pieczywa? 

Poszczególne rodzaje pieczywa różnią się pod 
względem trwałości. Najdłużej wysoką jakość 
zachowują ciężkie chleby na zakwasie, z żyt-
niej mąki, odpowiednio duże. Najmniejszą 
trwałość mają lekkie wypieki z mąki pszennej, 
powstałe przy użyciu drożdży. Chleb wypie-
czony w  zgodzie z  zasadami sztuki piekarni-
czej powinien smakować dziesięć dni. Świe-
żość zależy nie tylko od  rodzaju pieczywa, 
ale i od tego, w jakich warunkach je przecho-
wujemy. Pieczywo najlepiej trzymać w  po-
jemnikach naturalnych, dających możliwość 
powolnej wymiany powietrza z  otoczeniem. 
Nawet bardzo świeży, jeszcze ciepły chleb 
można bowiem włożyć w  lniany woreczek 
lub do drewnianego chlebaka, gdzie nie zapa-
ruje, a tym samym nie ma wielkich szans sple-
śnieć. Gotowe pieczywo, do tego jeszcze ciepłe 
i  zapakowane w  reklamówkę, spowoduje, 
że  produkt ledwie będzie przypominać sma-
kiem i  konsystencją chleb. Stanie się on  gu-
mowaty i niesmaczny. Najlepiej zrobić w niej 
dużo małych otworów. Często można już ku-
pić chleb czy bułki w papierowych workach, 
z foliowym, perforowanym okienkiem. w
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równą, utwardzoną, czystą i suchą. Zalecane jest, 

aby magazyny nie miały dostępu do światła dzien-

nego (szyby w oknach powinny być pomalowane 

farbą nieprzepuszczającą promieni słonecznych). 

W  wyniku procesów zachodzących w  składowa-

nej żywności może dojść do  powstania ubytków 

naturalnych. Ich wielkość uzależniona jest głów-

nie od  sposobu i  czasu przechowywania, a  także 

od właściwości fizycznych i chemicznych przecho-

wywanych produktów. Wyroby cukiernicze należą 

do szczególnie wrażliwych na niewłaściwe warunki 

magazynowania, dlatego powinny być przechowy-

wane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 

bez obcych zapachów, o  właściwej temperaturze 

i wilgotności. Niedotrzymanie tych warunków może 

prowadzić do obniżenia jakości produktów. 

Ocena jakości wyrobów
Pieczywo cukiernicze powinno cechować się wysoką 

jakością w okresie do spożycia. Decydujące znacze-

nie w ocenie jego jakości mają cechy sensoryczne, 

kształtowane głównie przez dobór odpowiednich 

składników recepturowych, a  także rodzaj oraz 

przebieg procesów technologicznych stosowanych 

do półproduktów i całego wyrobu, jak i właściwości 

fizykochemiczne. Pod wpływem oddziaływania nie-

korzystnych czynników (powietrze, światło, tempe-

ratura i wilgoć) następują zmiany zarówno w ob-

rębie cech sensorycznych, jak i fizykochemicznych 

produktu. Najistotniejsze zmiany fizykochemiczne 

dotyczą wahań zawartości suchej masy oraz prze-

mian tłuszczy w produkcie. Przedłużenie trwałości 

wyrobów cukierniczych uzależnione jest w  dużej 

mierze od zastosowania właściwych opakowań 

bezpośrednich. 

Trwałość 
przechowywanego pieczywa 
Pieczywo charakteryzuje się krótkim okresem trwa-

łości i przydatności do spożycia, co jest związane z je-

go czerstwieniem, które rozpoczyna się już bezpo-

średnio po wypieku, bez udziału mikroorganizmów. 

Obejmuje ono zmiany smaku i zapachu oraz struk-

tury miękiszu, a także chrupkości skórki, cechy, które 

są bardzo nietrwałe. W wyniku parowania ze skórki 

lotnych substancji aromatycznych następuje utrata 

smaku i zapachu pieczywa. Przy dłuższym przecho-

wywaniu obserwuje się zmiany aromatu i zapachu 

pieczywa powstałe na skutek niekorzystnych prze-

mian chemicznych oraz enzymatycznych, głównie 

pod wpływem działania tlenu. Istotnym wskaźni-

kiem organoleptycznym starzenia się produktów 

piekarskich są zmiany cech smakowo-zapachowych. 

Następstwem przemian fizykochemicznych jest spa-

dek smakowitości i  przydatności konsumpcyjnej. 

Warunkiem utrzymania wysokiej jakości pieczywa, 

aż do momentu jego sprzedaży, jest prawidło-

we jego kondycjonowanie. Miękisz tra-

ci swe właściwości lekko sprężyste 

i zaczyna się kruszyć. Czerstwienie 

najszybciej zachodzi w chlebie 

pszennym, natomiast pieczy-

wo razowe dłużej utrzymuje 

swoją świeżość niż chleb żyt-

ni. Miękisz chleba razowego 
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reklama

charakteryzuje się większą twardością początkową, 

która zmienia się w trakcie przechowywania.

Co należy zrobić, aby chleb 
na dłużej zachował swoją świeżość?
Lodówka nie jest najlepszym miejscem dla chleba, 

a świeżo wypieczony bochenek najlepiej przecho-

wywać w papierowej torbie oraz lnianym woreczku, 

co dodatkowo ograniczy dostęp powietrza, chroniąc 

chleb przed wysychaniem. Najdłużej świeżość za-

chowuje odpowiednio przechowywany chleb żytni 

– smakuje tak samo dobrze przez co najmniej 4 dni. 

„Długowieczny” jest również chleb pszenny na za-

kwasie – może być świeży nawet przez 10 dni! Mimo 

odpowiednich technik przechowywania, najmniej 

trwałe jest klasyczne pieczywo pszenne, takie jak kaj-

zerka, bagietka czy ciabatta. Tego rodzaju produkty 

zachowują świeżość maksymalnie przez 24 godziny. 

Z tego powodu, jeśli spożyje się je dopiero po kilku 

dniach, należy je zamrozić. Sam proces rozmrażania 

każdego rodzaju pieczywa trzeba jednak przepro-

wadzać dość ostrożnie. Bochenek należy zawinąć 

w czystą kuchenną ściereczkę i pozostawić na kilka 

godzin w temperaturze pokojowej. Materiał wchło-

nie wilgoć, dzięki czemu chleb będzie chrupiący i de-

likatny w smaku, niczym świeżo wyjęty z piekarnika. 

Prawidłowe przechowywanie pieczywa jest bardzo 

ważne, nie tylko dla samych jego walorów smako-

wych. Pozostawiony na wierzchu chleb bowiem szyb-

ko wysycha, a co gorsza – pleśnieje. Pieczywo będzie 

mogło na długo pozostać świeże i pachnące, jeżeli 

będzie przechowywane w odpowiednich warunkach. 

Wyznaczanie terminu trwałości 
wyrobów gotowych
W związku z zastosowaniem nowoczesnych techno-

logii produkcyjnych, dodatków do żywności i opako-

wań do pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich dłużej 

zachowują one swoją świeżość. Dlatego producenci 

powinni wyznaczać okres minimalnej trwałości po-

przez prowadzenie prób przechowalniczych. Zróżni-

cowanie składu pieczywa i wyrobów cukierniczych, 

wymaga opracowania projektów badań przecho-

walniczych indywidualnie dla poszczególnych pro-

duktów.

Data minimalnej trwałości środka spożywczego 

to  data, „do  której środek spożywczy zachowuje 

swoje szczególne właściwości, gdy jest właściwie 

przechowywany”. Zachodzi więc pytanie: jakie czyn-

niki uwzględnić w projekcie badań przechowalni-

czych? Projekt badań przechowalniczych powinien 

uwzględniać wszystkie czynniki mogące mieć wpływ 

na trwałość gotowego produktu, a szczególnie:

• zmiany mikrobiologiczne (wzrost drobnoustro-

jów: bakterii, pleśni, drożdży),

• przyrost oraz ubytek wody,

www.kram-sa.ple-mail:horeca@kram-sa.pl tel. 55 625 78 22 

OPAKOWANIA DLA LODZIARNI I CUKIERNI
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• reakcje chemiczne mogące powodować wystą-

pienie zmian organoleptycznych w produkcie,

• wpływ światła i temperatury.

Badania przechowalnicze
W celu określenia wpływu ww. czynników na trwa-

łość gotowego wyrobu należy ustalić zakres badań, 

które następnie trzeba przeprowadzić na świeżo 

wyprodukowanych wyrobach. Badania przecho-

walnicze należy przeprowadzić w warunkach za-

lecanych do  przechowywania pieczywa zgodnie 

z PN-A-74110:1994 Pieczywo. Pakowanie, przechowy-

wanie i transport, tj. w temperaturze 18-20°C, przy 

wilgotności względnej powietrza – 75%. Okres 

minimalnej trwałości określa się przez porówna-

nie wyników organoleptycznej oceny cech pie-

czywa przeprowadzonych bezpośrednio po  wy-

pieku, a  następnie po  okresie przechowywania, 

z uwzględnieniem wizualnej oceny ewentualnych 

zmian mikrobiologicznych (np. widoczne zaple-

śnienie). Za  okres minimalnej trwałości należy 

przyjąć czas liczony w dniach od rozpoczęcia badań 

przechowalniczych do dnia poprzedzającego po-

gorszenie cech organoleptycznych lub pojawienie 

się widocznych zmian mikrobiologicznych. Oznaki 

zapleśnienia dyskwalifikują pieczywo bez względu 

na wynik pozostałych badań. Pobieranie próbek 

określa PN-A-74104: 1986 Pieczywo. Pobieranie pró-

bek i kontrola jakości.

Ustalenie okresu
przechowywania pieczywa
Do ustalenia okresu przechowywania pieczywa na-

leży wybrać z danej partii pieczywa sztuki średniej 

wielkości opakowane w taki sposób, jak przekazywa-

ne będą do sieci handlowej. Ilość pieczywa odłożone-

go do oceny okresu przechowywania zależy od pla-

nowanego okresu trwałości. Z uwagi na to, że ocena 

jakości pieczywa będzie dokonywana po  upływie 

każdej kolejnej doby, a producent musi mieć pew-

ność, że wyrób bezwzględnie zachowa przydatność 

do spożycia w deklarowanym czasie, liczba próbek, 

które należy przygotować, powinna przekraczać 

planowany okres przechowywania. Próbki pieczy-

wa trzeba pobrać losowo. Wskazane jest dwukrot-

ne przeprowadzenie prób z różnych partii. Wyniki 

oceny organoleptycznej badanego pieczywa należy 

zapisywać w odpowiednich kartach badań przecho-

walniczych. W kartach tych powinny być zawarte na-

stępujące informacje: nazwę pieczywa, nr receptury, 

liczebność próby oraz datę produkcji. Każdego dnia 

oceniane są  następujące cechy pieczywa: wygląd 

zewnętrzny, skórka, miękisz, smaki i  zapach oraz 

pleśnienie. 

Badanie organoleptyczne
Badanie organoleptyczne powinno być dokonane 

na podstawie normy PN-A-74108:1996 Pieczywo. Me-

tody badań. Należy uwzględnić następujące cechy: 

Surowiec Temperatura 

maksymalna [°C]

Wilgotność względna

nie wyższa niż [%]

Czas maksymalnego 

przechowywania

agar-agar 20 75 12 miesięcy

cukier 18 65 bez ograniczeń 

drożdże prasowane 1-4 75 140 godzin

drożdże suszone 20 75 6 miesięcy

jaja w proszku 0-22 75 5-12 miesięcy

jaja świeże 8-10 70 14 dni

margaryna mleczna 4-10 75 14 dni

margaryna zwykła 4-10 75 40 dni

marmolada 2-15 80 10 miesięcy

masło świeże 10 75 3 dni

mąka 18 75 zależy od rodzaju

miód naturalny 4-20 65-75 12 miesięcy

migdały, orzechy 20 75 6 miesięcy

mleko świeże 10 24 godziny

mleko w proszku 20 75 4-6 miesięcy

rodzynki 2-20 75 3 miesiące

syrop ziemniaczany 15 60-70 3 miesiące

śmietanka 10 75 2 dni

tłuszcz cukierniczy 6

6-12

12-18

75 90 dni

60 dni

40 dni

twaróg 10 75 24 godziny

żelatyna 25 85 6 miesięcy

Tab. 1. Ogólne warunki składowania wybranych surowców cukierniczych
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wygląd zewnętrzny, wygląd skórki 

i miękiszu, smak oraz zapach.

Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

i skórki 

Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

należy przeprowadzić przez oględziny 

liczby sztuk pieczywa, które stanowią 

próbkę. Sprawdzenie skórki polega 

na  określeniu jej barwy, wyglądu 

powierzchni, elastyczności, chrup-

kości oraz grubości. Barwę i  wygląd 

powierzchni należy sprawdzić przez 

obejrzenie w  świetle równomiernie 

rozproszonym, elastyczność – 

poprzez nacisk, zaś chrupkość – przez 

rozgryzienie. Grubość skórki trzeba 

mierzyć w milimetrach, po przekroje-

niu sztuki badanego pieczywa, od po-

wierzchni do  miejsca wystąpienia 

zróżnicowania zabarwienia między 

skórką a miękiszem. 

Sprawdzenie miękiszu

Sprawdzenie miękiszu odbywa się 

poprzez określenie barwy, elastycz-

ności, porowatości, wyczuwalnej 

w  dotyku wilgotności i  lepkości. 

Barwę i porowatość miękiszu należy 

sprawdzić przez obejrzenie przekro-

jonej przez środek sztuki pieczywa, 

natomiast jego elastyczność trzeba 

określić w kromce o grubości około 

1,5  cm. Umieszcza się ją  na  desecz-

ce, środek miękiszu naciska palcem 

do  oporu i  zwalnia nacisk. Należy 

zaobserwować, jak szybko następu-

je powrót miękiszu do poprzedniego 

stanu. Jeśli jest on natychmiastowy, 

elastyczność jest bardzo dobra, jeżeli 

powrót następuje po paru sekundach 

– dobra, jeżeli natomiast pozostaje 

niewielka deformacja pod wpływem 

nacisku, elastyczność jest dostatecz-

na. Wystąpienie deformacji stałej 

wskazuje na elastyczność niedosta-

teczną.

Smak i zapach 

Smak i  zapach należy oceniać na-

tychmiast po  przekrojeniu przez 

środek sztuki pieczywa. Smak okre-

śla się przez powolne przeżuwanie 

miękiszu pobranego ze  środkowej 

części bochenka. Częstotliwość prze-

prowadzonych badań uzależniona 

jest od  terminu trwałości pieczywa. 

Jeżeli przewidywany okres minimalnej 

trwałości pieczywa wynosi do 10 dni 

– codziennie. Natomiast jeżeli prze-

widywany okres minimalnej trwało-

ści wynosi powyżej 10 dni, to ocenę, 

po badaniu wyjściowym, można roz-

począć, np. po 5 dniach.

Próba termostatowa
Oznaczanie trwałości mikrobiologicz-

nej pieczywa metodą próby termosta-

towej należy wykonać zgodnie z nor-

mą PN-A-74102:1999 Pobieranie próbek 

i metody badań mikrobiologicznych. Pró-

ba termostatowa polega na umiesz-

czeniu odpowiedniej, zgodnej 

z normami, liczby próbek gotowego 

produktu w określonej temperaturze 

(optymalnej dla dominującej mikro-

flory) na określony czas. Na podstawie 

zaobserwowanych zmian stwierdza 

się, czy nastąpił rozwój mikroorgani-

zmów. Badanie to polega na termosta-

towaniu, w temperaturze 30°C próbki 

wyrobu gotowego i obserwowaniu jej 

w celu ustalenia ewentualnych zmian 

organoleptycznych wywołanych przez 

pleśnie lub w temperaturze 37°C w ce-

lu określenia zmian organoleptycz-

nych wywołanych przez tlenowe 

bakterie przetrwalnikujące amyloli-

tyczne. Próbki do oznaczenia trwałości 

metodą termostatową należy pobrać 

losowo, w liczbie zależnej od wielko-

ści partii. W  przypadku pobierania 

próbek w opakowaniach jednostko-

wych należy dokładnie sprawdzić, czy 

opakowania nie są uszkodzone. Próbki 

pieczywa w uszkodzonych opakowa-

niach nie należy stosować do oznacza-

nia trwałości. W celu wykrycia zmian 

organoleptycznych spowodowanych 

przez pleśnie pobrane próbki należy 

umieścić w cieplarce, w temperaturze 

30°C i poddać termostatowaniu.

Okres termostatowania 

Okres termostatowania jest zależny 

od celu oznaczenia. Sprawdzając de-

klarowaną trwałość danego wyrobu, 

termostatowanie i obserwacje prób-

ki prowadzi się do  ostatniego dnia 

deklarowanej trwałości. Natomiast 

ustalając trwałość nowych wyrobów, 

obserwacje termostatowanej próbki 

przeprowadza się w  następujących 

okresach:
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Kilka ciekawostek na temat 
przechowywania pieczywa 

• Pieczywo nie powinno być przechowy-
wane w plastikowych torebkach. Najlepiej 
trzymać chleb w lnianym worku albo zawi-
jać go w czystą ścierkę, wówczas nie będzie 
pleśnieć.

• Aby zapobiec tworzeniu się pleśni w po-
jemniku na pieczywo (chlebaku), trzeba raz 
na tydzień (ewentualnie co dwa tygodnie) 
umyć go w wodzie z dodatkiem octu. Ocet 
zabija zarodniki pleśni.

• Pieczywo trzymane w metalowym albo 
drewnianym pojemniku dłużej zachowa 
świeżość, jeśli włoży się do środka kawałek 
jabłka w celu zwiększenia wilgotności po-
wietrza.

• Pieczywo będzie dłużej miękkie i jadalne, 
jeżeli włoży się je do kamiennego albo gli-
nianego naczynia i przykryje z wierzchu 
wilgotną ścierką. Rzymski garnek idealnie 
nadaje się do przechowywania pieczywa 
w kromkach.

• Świeże bułki doskonale nadają się do za-
mrażania. Po wyjęciu z zamrażarki wystar-
czy lekko zwilżyć je wodą (albo wodą zmie-
szaną z mlekiem) i włożyć do rozgrzanego 
piekarnika. To samo można zrobić z „wczo-
rajszym” pieczywem.

• Pieczywo tostowe, niezależnie od tego, czy 
już otwarte, czy jeszcze zamknięte, najlepiej 
przechowywać zawsze w lodówce, a wów-
czas nie spleśnieje tak szybko.

• Napoczęty chleb będzie dłużej świeży 
i miękki, jeśli zakryje się krojoną powierzch-
nię zwilżonym papierem pergaminowym.

• Podgrzewane bułeczki albo upieczone tosty 
będą dłużej gorące i chrupiące, jeśli podło-
ży się kawałek folii pod wieczko koszyka 
na pieczywo.w
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• jeśli przewidywany okres trwałości wyrobu 

ma wynosić 14 dni – codziennie,

• jeśli przewidywany okres trwałości wyrobu 

ma wynosić do 30 dni – codziennie przez 14 dni, 

a następnie co 4 do 5 dni,

• jeśli przewidywany okres trwałości wyrobu 

ma wynosić powyżej 30 dni – codziennie przez 

14  dni, następnie co  4  do  5  dni przez miesiąc, 

po czym co 2 tygodnie.

Zmiany organoleptyczne

W celu wykrycia zmian organoleptycznych wywo-

łanych przez tlenowe bakterie przetrwalnikujące 

amylolityczne z pobranych próbek, należy wykroić 

jałowym nożem po jednej kromce grubości około 

3 cm, umieścić każdą z nich w jałowym słoju i nakryć 

pokrywką. Słoje należy wstawić do cieplarki o tem-

peraturze 30°C na 72 godziny. Codziennie sprawdzać 

zapach i wygląd miękiszu. Przy ustalaniu okresów 

trwałości wystąpienie pierwszych oznak pleśnienia, 

nawet w jednej spośród testowanych próbek, wyzna-

cza okres trwałości produktu. Przy wykrywaniu obec-

ności tlenowych bakterii przetrwalnikujących amy-

lolitycznych wystąpienie, nawet w jednej spośród 

termostatowanych próbek, ciągliwości, mazistości 

lub lepkości miękiszu, połączonych z wystąpieniem 

niespecyficznego zapachu należy traktować jako 

wynik dodatni próby termostatowej.

Ocena wyrobów ciastkarskich 
wypiekanych w całości
Z kolei do oceny wyrobów ciastkarskich wypiekanych 

w całości można wykorzystać normę PN-A-74252:1998 

Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Metody badań, pkt 4, 

Ocena sensoryczna wyrobów ciastkarskich. Norma 

ta uwzględnia następujące cechy: wygląd zewnętrz-

ny, strukturę, teksturę oraz smak i zapach. Dodatkowo 

należy przeprowadzić wizualną ocenę zapleśnienia 

produktu. Badania powinny odbywać się z często-

tliwością zależną od przewidywanego okresu trwa-

łości wyrobów. W wypadku produktów o trwałości 

do 10 dni badania należy wykonywać codziennie. Na-

tomiast jeśli przewidywany okres trwałości wynosi 

od 10 do 30 dni, ocenę po badaniu wyjściowym można 

rozpocząć po 5 dniach i kontynuować co 2 dni. Z ko-

lei jeśli przewidywany okres trwałości wynosi ponad 

30 dni, częstotliwość oceny w początkowym okresie 

przechowywania może być mniejsza. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 




