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P
rzeprowadzając ocenę organoleptyczną 

produktów spożywczych, w pierwszej ko-

lejności ocenie podlega wygląd zewnętrz-

ny, następnie są to barwa, a kolejno zapach 

i  smak. W  podobnej kolejności każdy codziennie 

ocenia produkty spożywcze przed ich konsumpcją. 

Na ogół wynik tej doraźnej 

oceny ma wpływ na decyzję 

konsumenta o  akceptacji, 

wyborze danego produktu 

lub jego odrzuceniu.

Wygląd zewnętrzny
W pierwszej kolejności oce-

niany jest wygląd zewnętrz-

ny. W końcu często mówi się, 

że je czy kupuje się oczami. 

Dlatego współczesny przemysł spożywczy, a  przy 

tym wszelkie jego branże, szczególną uwagę przy-

kłada do zachęcającego wyglądu produktu, który 

nakłoni potencjalnego konsumenta do sięgnięcia 

po ten konkretny produkt. Osiąga się to m.in. przez 

dekorowanie produktów, a  szczególnie wyrobów 

cukierniczych czy piekarskich. Obecnie zabieg de-

korowania wyrobów cukierniczych jest tak samo albo 

i bardziej istotny aniżeli samo wykonanie. Wynika 

to z faktu, że proces otrzymywania ciast i ciasteczek 

jest na ogół powtarzalny i nie nastręcza wielu trud-

ności. Natomiast dekoracje powinny przyciągać oko 

konsumenta, zachwycać oraz zachęcać do zakupu. 

Dostępność mas cukierniczych, posypek czy elemen-

tów dekoracyjnych na bazie lukru czy masy cukrowej 

stwarza ku temu wiele możliwości.

Dekorowanie
Do dekoracji znakomicie nadają się także bakalie 

i orzechy. Orzechy łączą w sobie wyjątkowe walory 

sensoryczne oraz właściwości prozdrowotne. W ca-

ABC krokanta

Krokant to prosty w przy-
gotowaniu dodatek do ciast 

i deserów. Najwyższej jakości 
rozdrobnione orzechy zosta-

ją delikatnie uprażone, aby 
wydobyć jeszcze bardziej głębię 

smaku orzecha.
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łości lub w postaci zmienionej znakomicie pełnią 

funkcję dekoracyjną. Co  więcej, są  nieodzownym 

elementem lubianej przez konsumentów posypki 

cukierniczej, czyli krokanta.

Główne składniki krokanta
Składnikami klasycznego krokanta są: masło, cukier 

oraz orzechy. Dobór odpowiednich składników, do-

brej jakości, w dodatku pochodzących od polskich 

producentów to gwarancja sukcesu w cukiernictwie. 

Orzechy

Orzechy są bardzo ważnym dodatkiem funkcjonal-

nym stosowanym w cukiernictwie. W praktyce cu-

kierniczej najczęściej wykorzystuje się aromatyczne 

orzechy włoskie lub orzechy laskowe. Produkcja 

orzechów włoskich w Polsce sukcesywnie wzra-

sta, podobnie jak orzechów laskowych. Przy 

czym w przypadku tych ostatnich należy 

pamiętać, że  wciąż liderem światowej 

produkcji tych orzechów jest Turcja. 

Orzechy należą do składników wy-

sokoenergetycznych, a  przy tym 

prozdrowotnych. Potencjał pro-

zdrowotny tych nasion wynika 

z  ich składu chemicznego. Poli-

fenole, tokoferole czy fitosterole 

to  tylko niektóre ze  składników 

bioaktywnych obecnych w orze-

chach. Wartość odżywczą orzechów 

włoskich podrażają niezbędne nie-

nasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) 

obecne w  składzie chemicznym tych 

nasion. Orzechy są uznawane za natural-

ny surowiec roślinny wspomagający procesy 

regeneracji, wzmacniający naczynia krwionośne, 

poprawiający pamięć i koncentrację, przeciwnowo-

tworowy. Dlatego też zostały wymienione jako ele-

ment codziennej diety, której prawidłowe zasady 

rekomenduje Piramida Zdrowego Żywienia i Aktyw-

ności Fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności 

i Żywienia. Wyjątkowa wartość odżywcza połączona 

z niezastąpionymi walorami sensorycznymi sprawia, 

że coraz częściej sięga się po orzechy, komponując 

również cukiernicze łakocie. 

Masło

Masło jest produktem tłuszczowym na bazie mle-

ka krowiego. Powstaje w wyniku ubijania śmietanki 

lub śmietany (ukwaszonej śmietanki), czyli innymi 

słowy tłuszczu zebranego na  powierzchni mleka. 

W ostatnich latach wokół masła narosło wiele spe-

kulacji na tle walorów zdrowotnych czy prozdrowot-

nych związanych z  jego konsumpcją. Pojawiła się 

nawet teoria, skądinąd powtarzana do dziś, że ma-

sło, a bardziej precyzyjnie tłuszcz mlekowy jest od-

powiedzialny za zbyt wysoki poziom cholesterolu 

w diecie, co wiąże się z powstawaniem miażdżycy 

naczyń wieńcowych. Tymczasem, jak dowiedziono 

w licznych badaniach naukowych, tłuszcz mlekowy 

ma najbardziej unikalny skład, zarówno ilościowy, jak 

i jakościowy kwasów tłuszczowych spośród wszyst-

kich znanych tłuszczów. Co prawda w składzie che-

micznym tłuszczu dominują przede wszystkim kwasy 

tłuszczowe nasycone, ale również kwasy nienasycone, 

takie jak: kwas oleinowy omega-9, kwas wakceno-

wy czy skoniugowany kwas linolowy (CLA). Tłuszcz 

mlekowy wyróżnia korzystna dla zdrowia człowieka 

Charakterystyka krokanta 

Krokant stosowany jest do dekoracji ciast, cia-
steczek, tortów, deserów mlecznych, mlecz-
nych deserów mrożonych, takich jak lody. 
W końcu nie tylko smak decyduje o akceptacji 
produktu, ale w pierwszej kolejności apetycz-
ny wygląd. Dekoracje cukiernicze są bowiem 
prawdziwą artystyczną sztuką, która uświet-
nia ich wygląd oraz gwarantuje przyciąganie 
spragnionych wrażeń smakowych konsu-
mentów. Klasyczny krokant składa się z  cu-
kru, masła oraz orzechów. Obok klasycznego 
krokanta orzechowego na  bazie orzechów 
różnego pochodzenia botanicznego można 
także wykonać krokant na  bazie: migdałów, 
wiórek kokosowych, sezamu, ryżu preparo-
wanego czy też z  innymi dodatkami, które 
przyciągną nawet najbardziej wymagających 
konsumentów.w
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Krokant najlepiej 
przechowywać 

w szczelnie zamkniętym 
słoiku, w warunkach 

chłodniczych, ale 
najlepiej zużyć go zaraz 

po przygotowaniu.

30

proporcja kwasów tłuszczowych omega:6 do ome-

ga:3, która wynosi 3,5:1. Zatem argumenty za masłem 

i przeciw masłu są po obydwu stronach, ale czy można 

sobie wyobrazić ciasta, ciasteczka czy torty bez jego 

udziału? Pewnie tak, ale masło oprócz zapewniania 

należytej konsystencji wpływa również na kształto-

wanie smakowitości. Podobnie jest w przypadku jego 

użycia w celu otrzymania krokanta.  

Cukier

Cukier, czyli sacharoza, jest nieodzownym surowcem 

gwarantującym zachodzenie procesu karmelizacji. 

Głównym surowcem, z którego przemysłowo otrzy-

muje się sacharozę, znaną także pod nazwą cukru 

stołowego, są buraki cukrowe. Pier-

wotnie surowcem cukrowniczym 

była natomiast trzcina cukrowa. 

Cukier w wyrobach ciastkarskich 

przede wszystkim nadaje słodki, 

charakterystyczny smak, kształtu-

je teksturę oraz w pewnym stopniu 

nadaje trwałość tym produktom. 

Jednak pomimo wielu niepodwa-

żalnych zalet dodatku sacharozy 

do  produktów cukierniczych to  jednak z  cukrem 

wiąże się szereg kontrowersji żywieniowych. Przede 

wszystkim dieta bogata w cukry proste oraz w sacha-

rozę jest główną przyczyną występowania szeregu 

chorób dietozależnych, w tym otyłości oraz cukrzycy. 

Dlatego opracowano szereg substancji, które peł-

nią funkcję zamiennika cukru, wnosząc do produktu 

jedynie syntetyczną słodycz. Niemniej jednak 

właściwa smakowitość wyrobów cukierniczych i ich 

tekstura są przede wszystkim kształtowane przez 

sacharozę.  

Karmelizacja i prażenie
w produkcji krokanta 
Podczas otrzymywania krokanta zachodzą dwa cha-

rakterystyczne w technologii żywności procesy – kar-

melizacja oraz prażenie.

Karmelizacja

Proces karmelizacji jest powszechnie stosowany 

w kuchni w celu otrzymania produktu, którego bar-

wa, smak i zapach zmodyfikują te same właściwości 

produktu z  dodatkiem karmelu. 

Na pewno każda z osób lubiących 

wytwarzać słodkie wspaniałości 

miała okazję własnoręcznie przy-

gotować karmel. Chociaż można 

także wybrać drogę na  skróty 

i do aromatyzowania lub barwienia 

ciasta sięgnąć po karmel syntetycz-

ny. Barwniki karmelowe dzielą się 

na cztery kategorie: karmel natu-

ralny, karmel siarczanowy, karmel amoniakalny oraz 

karmel amoniakalno-siarczanowy. Karmele te tworzą 

listę dodatków do żywności oraz są oznaczone od-

powiednim symbolem. Charakterystycznymi para-

metrami karmelu są siła barwiąca oraz ton barwy. 

Co ciekawe – karmel siarczanowy, amoniakalny oraz 

amoniakalno-siarczanowy mają większą siłę bar-

wiącą w porównaniu z karmelem naturalnym, który 
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Orzechy łączą 
w sobie wyjątkowe 
walory sensoryczne 

oraz właściwości 
prozdrowotne.

dodawany do produktów spożywczych w większym 

stopniu kształtuje jego smakowitość aniżeli barwę. 

Podczas wytwarzania krokanta jednocześnie zacho-

dzą proces prażenia oraz proces karmelizacji. Wa-

runkami zachodzenia tego drugiego są dostępność 

cukrów prostych oraz podwyższona temperatura 

charakterystyczna dla procesów smażenia, pieczenia 

i duszenia. Przy czym należy nadmienić, że na potrze-

by przemysłowej produkcji karmelu naturalnego oraz 

jego odmian stosuje się zazwyczaj syrop glukozowy 

lub syrop skrobiowy. Proces karmelizacji nazywany 

jest także procesem nieenzymatycznego ciemnie-

nia, czyli – jak sama nazwa na to wskazuje – zacho-

dzi bez udziału enzymów. Naturalnie w technologii 

żywności występują także inne procesy związane 

z powstawaniem barwnych produktów, kształtują-

cych także smak i zapach. Należą 

do nich także proces brązowienia 

enzymatycznego, jak i  reakcja 

Maillarda. Reakcja Maillarda, po-

dobnie jak karmelizacja, odbywa 

się bez udziału enzymów. Polega 

na  zachodzeniu szeregu reakcji 

pomiędzy grupami karbonylo-

wymi cukrów redukujących a grupami aminowymi 

aminokwasów białkowych. Efektem całej serii reakcji 

chemicznych jest powstanie melanoidów oraz związ-

ków smakowo-zapachowych. Karmelizacja również 

zachodzi bez udziału enzymów, jednak do jej zajścia 

wymagana jest bardzo wysoka temperatura w gra-

nicach nawet 160-180°C. W pierwszym etapie kar-

melizacji cukier, czyli najczęściej sacharoza, musi się 

rozpuścić. Wówczas, prowadząc ten proces, można za-

obserwować wrzenie zawiesiny cukrowej połączone 

z intensywnym pienieniem się. W dalszej kolejności 

następuje jej hydrolityczny rozkład z wytworzeniem 

glukozy oraz fruktozy. Po ich wytworzeniu następuje 

proces odwodnienie tych cukrów prostych oraz ich 

izomeryzacja połączona z dalszą utratą wody. Kon-

tynuowanie ogrzewania odwodnionych aldoz i ketoz 

prowadzi do powstawania związków barwnych oraz 

smakowo-zapachowych. Karmelizacja cukru jest 

nieodzownym etapem podczas wytwarzania przede 

wszystkim pierników. Karmel w połączeniu z przy-

prawami korzennymi stanowi niezmienną podstawę 

tych łakoci. Ponadto niektóre alkohole swoją barwę 

oraz charakterystyczny smak zawdzięczają obecności 

karmelu. Zatem dobry krokant także nie może obejść 

się bez obecności karmelkowego smaku, ciemnej 

barwy, a ponadto powstający karmel tworzy złoci-

stą glazurę na powierzchni orzeszków, dodatkowo 

chroniąc orzechy przed zmianami zachodzącymi pod 

wpływem czynników zewnętrznych. 

Prażenie

Orzechy i nasiona są na ogół spożywane w postaci 

surowej. Jednak w celu wydobycia pełnej smakowi-

tości tych surowców często poddaje się je proceso-

wi prażenia. Bogactwo naturalnego tłuszczu oraz 

składników sacharydowych sprawia, że takie surowce 

świetnie nadają się do prażenia. Proces prażenia jest 

interesującym przykładem obróbki termicznej żyw-

ności, gdyż otrzymywane produkty mają interesu-

jący smak i zapach, a wszystko za sprawą substancji 

powstających w wyniku przemiany pod wpływem 

temperatury podstawowych składników żywności, 

takich jak: węglowodany, tłuszcz czy białka. Proces 

prażenia jest prowadzony w podwyższonej tempe-

raturze, pod wpływem której obok wyczuwalnych 

zmian profilu związków smakowo-zapachowych 

zmianie ulega także tekstura takich produktów, gdyż 

stają się one bardziej kruche, łamliwe, a przy tym 

bardziej miękkie. Przy czym wykazano, że twardość 

prażonych orzechów jest w sposób 

istotny uzależniona od temperatu-

ry procesu. Wraz ze zwiększaniem 

temperatury następuje bowiem in-

tensywniejsze odparowanie wody 

z nasiona, które w efekcie staje się 

mniej elastyczne, a bardziej kruche 

i łamliwe. Zmienia się także barwa, 

która staje się ciemniejsza za sprawą powstających 

pod wpływem wysokiej temperatury barwnych 

związków. Jednak zmiana profilu smakowitości 

oraz tekstury prażonych surowców to  tylko jeden 

z wyznaczników tej specyficznej obróbki termicz-

nej. Zmienia się także skład chemiczny składników 

tych surowców. Przemianom pod wpływem bardzo 

wysokiej temperatury ulega białko, które podlega 

procesowi denaturacji, co czyni je bardziej strawnym, 

a przy tym przyswajalnym dla człowieka. W przy-

padku orzechów niebezpieczne dla niektórych kon-

sumentów są także alergeny, które pod wpływem 

temperatury w niewielkim stopniu są unieszkodli-

wiane. Natomiast lepsze efekty są osiągane na płasz-

czyźnie inaktywacji odpowiedzialnych za  bezpie-
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czeństwo zdrowotne żywności mikroorganizmów 

patogennych, które wytwarzają bardzo szkodliwe 

mykotoksyny. W przypadku orzechów szczególnie 

niebezpieczne są  aflatoksyna oraz ochratoksyna 

mogące występować w  surowcach składowanych 

w nieodpowiednich warunkach wilgotności powie-

trza. Zatem inaktywacja drobnoustrojów patogen-

nych poprawia jakość mikrobiologiczną produktów 

poddawanych prażeniu, a tym samym ich wartość 

odżywczą. W czasie prażenia uszkodzeniom ulega 

w pierwszej kolejności zewnętrzna warstwa nasiona, 

dzięki czemu następuje powolne uwalnianie zawar-

tego w nich tłuszczu. Proces prażenia przebiega naj-

częściej pod wpływem wysokiej temperatury na wol-

nym powietrzu lub w atmosferze rozgrzanego oleju. 

Technologia przemysłowego procesu prażenia może 

przebiegać w różnych warunkach czasu i tempera-

tury. Na ogół w zależności od wartości tego ostat-

niego parametru można wyróżnić prażenie łagodne 

odbywające się w  temperaturze nie wyższej niż 

130-140°C,  prażenie dość silne przy temperaturze 

150-200°C, a w temperaturze powyżej 300°C ma miej-

sce prażenie bardzo silne. Prażenie jest procesem ra-

czej krótkotrwałym i należy je uważać za zakończone, 

kiedy orzechy przybiorą lekko brązową barwę i będzie 

można wyczuć charakterystyczny zapach aromatycz-

nych związków powstających w czasie prażenia. 

Domowy krokant – krok po kroku
Kwestia odmian krokanta, czyli rodzaju jego główne-

go składnika, jest cały czas otwarta i zależy jedynie 

od upodobań konsumentów oraz dostępności skład-

ników. Do  otrzymania prawdziwego domowego 

krokanta orzechowego należy przygotować orzechy 

włoskie lub orzechy laskowe.

Przygotowanie naturalne 

Przygotowanie naturalne polega na wyłuskaniu orze-

chów oraz ich rozdrobnieniu. Stopień rozdrobnienia 

jest tu  raczej kwestią indywidualną, gdyż do  roz-

drobnienia można użyć zwykłego noża, młynka lub 

ręcznego homogenizatora, w przypadku użycia któ-

rego uzyska się największy stopień rozdrobnienia. 

Obok orzechów niezbędnymi składnikami w  tym 

przypadku są cukier oraz masło.

Kolejność dozowania 

Kolejność dozowania poszczególnych składników 

jest dosyć istotna. W  pierwszej kolejności masło 

należy rozpuścić na patelni lub w garnku z grubym 

dnem, tak aby bez problemu prowadzić ogrzewanie 

i utrzymywać wysoką temperaturę zarówno podczas 

karmelizacji, jak i prażenia. Do roztopionego masła 

trzeba dodać cukier kryształ, należy unikać cukru 

pudru, ponieważ będzie trudno osiągnąć zamierzo-

ny cel.

Podgrzewanie 

W czasie podgrzewania na płycie grzewczej będzie 

zachodziło stopniowe rozpuszczanie się sacharozy, 

jej odwadnianie oraz szereg reakcji charakterystycz-

nych dla procesu jej karmelizacji. W czasie trwania 

tego procesu można dodać rozdrobnione orzechy. 

Całość należy dokładnie wymieszać i kontynuować 

ogrzewanie, w czasie którego zachodzi obok karme-

lizacji również proces łagodnego prażenia orzechów. 

Wszystkie składniki można także dodać jednocze-

śnie, jednak interakcje pomiędzy nimi mogą utrud-

nić zarówno proces karmelizacji, jak i prażenia.

Finalizacja tworzenia krokanta 

Pojawienie się brązowej barwy, charakterystycznego 

intensywnego, przyjemnego zapachu oraz mazista, 

a przy tym gładka i błyszcząca konsystencja karmelu 

cukrowo-maślanego to symptomy świadczące o fi-

nalizacji termicznego etapu tworzenia krokanta. 

Otrzymany, jeszcze bardzo gorący produkt należy 

równomiernie rozłożyć na natłuszczonej blaszce pie-

karskiej lub desce kuchennej wyłożonej papierem 

do pieczenia.

Studzenie

Całość należy poddać studzeniu w łagodnej tem-

peraturze, a  po  wystudzeniu pokruszyć, tak aby 

krokant przybrał formę posypki cukierniczej. Natu-

ralnie orzechy włoskie czy laskowe, albo też każde 

inne można zastąpić innymi składnikami, takimi jak: 

wiórki kokosowe, płatki migdałów, ziarna sezamu 

czy preparowany ryż. Krokant najlepiej przechowy-

wać w szczelnie zamkniętym słoiku, w warunkach 

chłodniczych, ale najlepiej zużyć go zaraz po przy-

gotowaniu.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.




