
Materiał  dla klasy II TŻIUG 

 Przedmiot: Procesy technologiczne w gastronomii 

 Temat 3: Sporządzanie ciast drożdżowych. Dobór dodatków, ekspedycja. Ocena organoleptyczna. 

 Uczniowie analizują wykonanie ciasta drożdżowego( pizzy- dziewczęta lub pampuchów z gulaszem z 

kury- chłopcy)na podstawie przepisu podanego przez nauczyciela na wcześniejszych zajęciach i 

wykonują je samodzielnie. Dobierają dodatki. Dobierają naczynia i sprzęt do ekspedycji potrawy 

jednoporcjowo i wieloporcjowo,  pamiętają o przestrzeganiu zasad sanitarno-higienicznych przy 

produkcji w/w potraw. Dokonują  oceny organoleptycznej . 

 Proszę wykonać  kalkulacje kosztów  wykonanych potraw  oraz wnioski z dokonanej samodzielnie 

oceny organoleptycznej  potrawy   i przesłać je  na adres mailowy nauczyciela   

a.sek@czarnocin.edu.pl     do 27 marca 2020 do godz.16.00.Proszę zawsze podpisywać prace 

Kalkulacja kosztów pizzy lub pampuchów z gulaszem z kury ( w zależności od grup). 

Obliczenia proszę zamieścić w tabelce : 

Lp. Nazwa 
surowca/półproduktu 

Jednostka 
miary 

Ilość  Cena 
jednostkowa 

w zł 

Wartość 
ogółem w 

zł 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem  
 

 Wnioski z oceny organoleptycznej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Temat 4 : Sporządzanie ciast francuskich i półfrancuskich. Dobór dodatków, ekspedycja. 

Ocena organoleptyczna 

 



Uczniowie zapoznają się z materiałem, analizują wykonanie ciasta półfrancuskiego na podstawie 

przepisu: Ciastka półfrancuskie serowe z jabłkami i  wykonują je samodzielnie. Dobierają dodatki. 

Dobierają naczynia i sprzęt do ekspedycji potrawy jednoporcjowo i wieloporcjowo,  pamiętają o 

przestrzeganiu zasad sanitarno-higienicznych przy produkcji/w potrawy. Dokonaj oceny 

organoleptycznej . 

Proszę przepisy  wpisać do zeszytu przedmiotowego( można je wydrukować i wkleić)  

 

 Proszę wykonać obliczenie zawartości składników odżywczych w 1 porcji ciastek  i oraz  opracować 

wnioski z oceny organoleptycznej i przesłać je na adres mailowy nauczyciela   

a.sek@czarnocin.edu.pl     do 27 marca 2020 do godz.16.00 

Przepis na 10 porcji 

Składniki: 

ser biały 250 g 

margaryna 250 g 

mąka pszenna 250 g 

jabłka 400 g  

cukier puder  30 g 

cukier waniliowy –do smaku 

Wykonanie:  

1. Ser zmielić 

2. Mąkę posiekać na stolnicy z masłem, dodać ser, szybko zagnieść ciasto i włożyć do lodówki na 

20-30 minut 

3. Jabłka umyć, obrać ,pokroić na ósemki ( wyciąć gniazda nasienne)  

4. Następnie ciasto lekko podsypać mąką, rozwałkować na placek grubości 3-4 mm 

5. Wykrawać szklanką krążki ciasta , na każdym położyć kawałek obranego jabłka.  

6. Ciastka złożyć na połowę , aby grubsza część jabłka była widoczna z przodu  

7. Piec 20 minut w temp. 200 stopni  Celsjusza 

8. Posypać cukrem  pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym  

 

Tabelka do obliczenia wartości odżywczej  1 porcji ciastek  

 

LP Nazwa 
surowca/pólproduktu 

Jedn. 
miary 

Ilość 
na 10 
porcji 

Ilość na 
1 
porcję 

Zawartość składników odżywczych 

Białko Tłuszcz Węglowodany 

W 100 
g 

W 1 
porcji 

W 
100 g 

W 1 
porcji 

W 100 
g 

W 1 
porcji 

1 Ser biały g   18,7  4,7  3,7  
2 margaryna g   0,7  68,0  0,6  

3 Mąka pszenna g   10,1  1,2  74,0  
4 Jabłka  g   0,4  0,4  12,1  

5 Cukier puder g   0,00  0,0  100  

6 Cukier waniliowy- do g   -  -  -  



smaku 

 Razem 
        

    X  X  X  

Wnioski z oceny organoleptycznej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


