
Materiał do samokształcenia dla klasy II TŻIUG 

 Przedmiot: Procesy technologiczne w gastronomii 

 Temat 1: Sporządzanie ciast ptysiowych. Dobór dodatków, ekspedycja. Ocena organoleptyczna. 

 Uczniowie zapoznają się z materiałem, analizują wykonanie ciasta parzonego na podstawie przepisu: 

Mini ptysie z kremem i wykonują je samodzielnie. Dobierają dodatki. Dobierają naczynia i sprzęt do 

ekspedycji potrawy jednoporcjowo i wieloporcjowo,  pamiętają o przestrzeganiu zasad sanitarno-

higienicznych przy produkcji ptysi z kremem. Dokonaj oceny organoleptycznej . 

 Proszę wykonać kalkulację kosztów ptysi z kremem i przesłać ją na adres mailowy nauczyciela   

a.sek@czarnocin.edu.pl     do 20 marca 2020 do godz.16.00.Proszę zawsze podpisywać prace 

Składniki 

(na około 30 sztuk) 

 

ciasto: 

125 g masła 

1 1/4 szklanki wody 

1 1/4 szklanki mąki ( ok. 210g) 

4 jajka 

szczypta soli 

łyżka cukru 

 

krem 

ok 600ml mleka 

2 budynie waniliowe 

200 g masła 

5 łyżek cukru 

 Można zamiast tego kremu wykonać krem : Bita śmietana i napełnić szpryca mini ptysie  

Sposób przygotowania : 

• 1. Wodę podgrzewamy wraz z masłem, solą i cukrem ( można wykonać bez cukru). 

Doprowadzamy do wrzenia. Zdejmujemy z ognia i dodajemy mąkę. Energicznie 

mieszamy - najlepiej drewnianą łyżką. Wstawiamy ponownie na ogień i mieszając 

gotujemy przez około 2 minuty. 

Odstawiamy do ostygnięcia. 

Następnie stopniowo dodajemy jajka i mieszamy. 

Wykładamy za pomocą szprycy lub małą łyżeczka na papier do pieczenia na blachę - 

zachowując odstępy, gdyż ciasto urośnie. 

Pieczemy w nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez 25 minut. 

• 2. W tym czasie przygotowujemy krem. Budynie rozpuszczamy w mleku, dodajemy 

cukier. Zagotowujemy. Zestawiamy z ognia - mieszamy co chwilę, żeby nie zrobił 

nam się kożuch. 

Masło ubijamy mikserem, dodajemy stopniowo budyń, tworząc puszystą masę. 



• 3. Za pomocą szprycy wciskamy krem w zimne ptysie. 

Posypujemy cukrem pudrem. 

 Kalkulacji Ptysi z kremem. Obliczenia proszę zamieścić w tabelce : 
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Temat 2 : Sporządzanie ciast francuskich i półfrancuskich. Dobór dodatków, ekspedycja. 

Ocena organoleptyczna 

 

Uczniowie zapoznają się z materiałem, analizują wykonanie ciasta francuskiegona podstawie 

przepisu: Napoleonka z kremem i i wykonują je samodzielnie. Dobierają dodatki. Dobierają naczynia i 

sprzęt do ekspedycji potrawy jednoporcjowo i wieloporcjowo,  pamiętają o przestrzeganiu zasad 

sanitarno-higienicznych przy produkcji napoleonki z kremem. Dokonaj oceny organoleptycznej . 

 Proszę wykonać kalkulację kosztów napoleonki z kremem i przesłać ją na adres mailowy nauczyciela   

a.sek@czarnocin.edu.pl     do 20 marca 2020 do godz.16.00 

 

 Napoleonka z kremem 

Składniki: 

Ciasto francuskie: 

• 300 g masła 

• 300 g mąki pszennej 



• 1 jajko (rozmiar M) 

• ½ łyżki octu (ok. 5%) 

• ok. 100 ml ciepłej wody 

Masa budyniowa: 

• 1 litr mleka 

• 50 g masła 

• 4 żółtka 

• 2 jajka (rozmiar M) 

• 200 g cukru 

• 2 łyżeczki cukru waniliowego 

• 120 g mąki pszennej 

• 70g skrobi ziemniaczanej 

Dodatkowo: 

• cukier puder do posypania 

   Sposób przygotowania: 

1. Przygotować ciasto maślane: 300g masła i 100g mąki zagnieść na jednolitą masę. Masę 

położyć na kawałku folii spożywczej, przykryć drugim kawałkiem folii i spłaszczyć ręką 

lub rozwałkować w kwadrat o grubości ok. 2 cm. Zawiniętą masę maślaną w folię wstawić 

do lodówki. 

2. W tym czasie z reszty składników zagnieść ciasto „grunt”, dodając tyle wody, aby miało 

konsystencję ciasta pierogowego. Ciasto rozwałkować na posypanym mąką blacie w 

kształt koła. 

3. Na środku ciasta położyć schłodzoną masę maślaną z lodówki. Ciasto złożyć w kopertę i 

dokładnie skleić brzegi. 

4. Ciasto odwrócić złączeniami do dołu i rozwałkować na długi prostokąt o grubości ok. 1 

cm. (Należy wałkować zawsze w jednym kierunku). 

5. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut, na złoty kolor, w temperaturze 220°C, 

grzałka góra- dół. Po kilku minutach pieczenia, ciasto zacznie rosnąć. Należy wtedy 

otworzyć piekarnik i nakłuć widelcem wybrzuszenia. W ten sam sposób upiec drugi 

placek. Placki pozostawić do ostygnięcia. Jeden placek, przeznaczony na górę 

ciasta, pokroić (najlepiej nożem z ząbkami) na kwadraty, takiej wielkości, jakiej 

mają być kremówki. (Ułatwi to później krojenie ciasta). Ciasto złożyć na 3 części, 

jak list. Leciutko rozwałkować (tylko wałkiem docisnąć, aby było troszkę cieńsze, 

wtedy lepiej się schłodzi) i zawinąć w folię. Zawinięte ciasto położyć na desce i 

wstawić do zamrażalnika na 15 minut. 

6. Ciasto wyciągnąć z zamrażalnika, obrócić o 90° i ponownie rozwałkować na 

podłużny prostokąt. Ponownie złożyć jak list. Leciutko rozwałkować (tylko 

docisnąć wałkiem, aby ciasto było cieńsze), zawinąć w folię i wstawić do 



zamrażalnika na 15 minut. Czynność tą powtórzyć jeszcze 2 razy, wkładając 

za każdym razem ciasto do zamrażalnika na 15 minut. 

7. Gotowe ciasto należy przeciąć na pół. Jedną połowę zawinąć w folię i 

wstawić do lodówki. 

8. Drugą połowę ciasta rozwałkować na posypanym mąką blacie, na duży 

prostokątny placek. (Ciasto pod wpływem pieczenia znacznie się kurczy). 

Ciasto przełożyć na dużą, płaską blachę z piekarnika wyłożoną papierem do 

pieczenia, ewentualnie wyrównać nożem brzegi i nakłuć widelcem. 

9. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut, na złoty kolor, w temperaturze 220°C, 

grzałka góra- dół. Po kilku minutach pieczenia, ciasto zacznie rosnąć. Należy wtedy 

otworzyć piekarnik i nakłuć widelcem wybrzuszenia. W ten sam sposób upiec drugi 

placek. Placki pozostawić do ostygnięcia. Jeden placek, przeznaczony na górę 

ciasta, pokroić (najlepiej nożem z ząbkami) na kwadraty, takiej wielkości, jakiej 

mają być kremówki. (Ułatwi to później krojenie ciasta). 

10. Przygotować masę budyniową: Ok. 750 ml mleka zagotować z masłem, cukrem i 

cukrem waniliowym. Resztę mleka zmiksować z jajkami, żółtkami, mąką i skrobią. 

Dodać do gotującego się mleka, miksując, aby nie powstały grudki. Ugotować gęsty 

budyń. Budyń pozostawić do lekkiego ostygnięcia, mieszając krótko co jakiś czas. 

Jeszcze lekko ciepły wylać na pierwszy placek z ciasta francuskiego. (Dolne ciasto 

francuskie najlepiej jest owinąć dodatkowo paskiem zrobionym ze zwiniętej 

kilkakrotnie folii aluminiowej, aby masa budyniowa nie wypływała). Na masie 

budyniowej ułożyć pocięte kwadraty. 

11. Ciasto wstawić do lodówki na co najmniej kilka godzin. 

12. Całość posypać cukrem pudrem. Ciasto najlepiej jest kroić ostrym nożem z 

ząbkami. 

Kalkulację kosztów ciasta: napoleonka z kremem.  
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