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TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA    II TGTS 

TEMAT: Kremy i masy do wyrobów ciastkarskich 

 

1.Kremy są to półprodukty składające się z cukru, jaj, tłuszczu, śmietanki, mleka 

oraz substancji smakowo-zapachowych, do ich sporządzania stosowane są różne techniki, 

jak napowietrzanie, podgrzewanie, gotowanie.  

2.W zależności od przebiegu produkcji rozróżniamy kremy produkowane na zimno oraz 

grzane, zaparzane i gotowane. 

3.Kremy produkowane na zimno. 

   a)krem bita śmietanka -śmietankę kremową o zawartości 33% tłuszczu, schłodzonej do 

temp. 2C ubija się na puszystą masę. Pod koniec ubijania dodaje się cukier puder w ilości 

1–1,5% masy śmietanki oraz cukier wanilinowy. Po połączeniu śmietanki z cukrem należy 

zakończyć ubijanie. Krem bita śmietanka jest nietrwały i nie należy go przechowywać dłużej 

niż 6 godz.                                                                                                                       

     b) krem szwedzki (cukier puder, tłuszcz-masło extra, spirytus, substancje smakowo-

zapachowe, dodatki :przetwory owocowe, kakao, kawa, orzechy). 

4.Kremy grzane 

 Do kremów grzanych należy krem russel. Składnikami do produkcji 

kremu są: cukier, jaja, masło, substancje smakowo-zapachowe i spirytus. Umyte i wyparzone 

jaja wybija się do naczynia i ubija z cukrem, ogrzewając na parze do około 42C, a następnie 

schładza stale ubijając. Objętość masy wzrasta w tym czasie 2–3 razy. W tym czasie należy 

ubić tłuszcz na puszystą masę i stopniowo dodawać do niego masę jajowo-cukrową, 

w międzyczasie dodaje się składniki smakowo-zapachowe jak: kakao, napar kawy, wanilia, 

mielone orzechy włoskie lub laskowe, migdały, sok z cytryny. Pod koniec ubijania dodaje się 
spirytus. Krem russel jest emulsją i łatwo może ulec zwarzeniu, gdy proporcje między 

tłuszczem a wodą zostaną zachwiane. Kremy russel natychmiast po sporządzeniu 

powinny być wykorzystane do produkcji. Kremów nie zamraża się, gdyż powoduje to 

rozwarstwienie emulsji. 

5.Kremy zaparzane. 

   Do kremów zaparzanych należą: krem russel bezowy, krem bezowy i bezowo – 

owocowy. Kremy te sporządza się z ubitych białek, zaparzonych wrzącym syropem 

cukrowym o temp. 117–122C. 

  a)Krem russel bezowy – białka jaj ubija się na puszystą masę i zaparza wrzącym syropem. 

Masę schładza się i łączy z ubitym tłuszczem i substancjami smakowo-zapachowymi. 

   b)Krem bezowy – składnikami tego kremu są: cukier, białka jaj, woda, kwas cytrynowy 

i esencja zapachowa. Białka należy ubić na puszystą masę i zaparzyć wrzącym syropem. Po 



koniec ubijania dodaje się substancji smakowo-zapachowych i kwasu cytrynowego. Kwasek 

poprawia smak kremu i nadaje mu stałą strukturę. 

 

6.Masy gotowane 

a)masy grylażowe – do ich sporządzenia używa się orzechy włoskie, laskowe, arachidowe 

lub migdały i cukier  (1:1)oraz niewielką ilość masła. Orzechy i migdały należy zrumienić 
w piekarniku na złoty kolor i otrzeć z łusek. Orzechy mieli się z częścią cukru i łączy 

z ulepem III stopnia. Masa grylażowa ma charakterystyczny smak, zapach i konsystencję. 

b)masy kajmakowe – podstawowymi składnikami mas kajmakowych są mleko lub 

śmietanka i cukier. Składniki gotuje się w szerokim, wysokim naczyniu, na wolnym ogniu. 

Kiedy kropla spuszczona na talerzyk krzepnie, gotowanie przerywa się, masę należy nieco 

ostudzić i utrzeć do zbielenia. Do mas kajmakowych można dodać wanilię, kakao, 

czekoladę. 

7. Marcepan naturalny –to plastyczna  masa otrzymana z oczyszczonych migdałów 

zmiażdżonych z cukrem pudrem w proporcji 1:1.                                                                           

Marcepan można produkować na dwa sposoby:                                                                                                                                                                                     

a) na surowo  ( zmielenie z cukrem surowych obranych migdałów)                                                                                                                                               

b)przez zaparzanie (zaparzanie zmielonych migdałów syropem cukrowym). 

 
Praca domowa  

Narysuj w zeszycie przedmiotowym schemat produkcji kremu russel (Sporządzanie i ekspedycja 

potraw i napojów cz.1 str. 204) 

 

TEMAT: Torty 

1.Torty stanowią dużą grupę bardzo różnorodnych wyrobów zarówno pod względem 

kształtu jak i rodzaju ciasta służącego do ich wypieku, rodzaju nadzienia i sposobu dekoracji. 

Przejawia się to także w różnorodności ciast wykorzystanych do wykonania jednego wyrobu. 

Zasadniczo torty sporządza się z blatów ciasta (biszkoptowych, piaskowych, kruchych, 

bezowych, waflowych, piernikowych lub innych) przekładanych kremami, masami, owocami 

i przetworami owocowymi. 

2Organizacja pracy przy produkcji tortów 

W produkcji tortów wyróżnia się następujące czynności: 

 czynności przygotowawcze, 

 przekładanie tortu, 

 wykończenie tortu. 

3.Czynności przygotowawcze obejmują: 

 upieczenie podstawy tortowej, 

 sporządzenie wybranej masy, 

 przygotowanie lukru i ponczu, 

 przygotowanie elementów dekoracyjnych, 

 zaprojektowanie dekoracji. 

4.Przekładanie tortu obejmuje: 



 przekrojenie podstawy tortowej poziomo na trzy lub cztery części, jeżeli była 

pieczona w całości, 

 ponczowanie pociętych placków, 

 smarowanie placków (spód tortu powinien stanowić najgrubszy placek – najlepiej ten, 

który ścięto jako pierwszy – nakłada się na niego odpowiednią część masy, rozsmarowuje 

równo na całej powierzchni, przykrywa następnym i postępuje jak poprzednio), 

 obciążenie przełożonego tortu deską lub stolnicą, aby warstwy tortu lepiej się zlepiły, 

            a górna powierzchnia została wyrównana. 

5. Wykończenie tortu obejmuje: 

 posmarowanie tortu odpowiednią masą lub oblanie go lukrem, 

 polukrowanie lub posmarowanie boków tortu masą i obsypanie suchymi okruchami 

biszkoptu lub wafla, mielonymi orzechami, płatkami migdałów, tartą czekoladą 
lub wiórkami kokosowymi, 

 dekorowanie tortu zgodnie z przygotowanym projektem, tak aby każda porcja miała 

ten 

sam element dekoracyjny. 

6. Gotowy tort należy schłodzić (szczególnie w porze letniej), a przed podaniem na stół 

    przenieść na podstawkę pod tort. 

7.Porcjowanie i podawanie tortu 

Torty małe kroi się ostrym, cienkim, długim nożem na równe kawałki, bez pozostawiania 

krążka na środku tortu. W tortach dużych wycina się najpierw krążek na środku, a dopiero 

potem formuje się kawałki tortu. Krojenie tortu na kawałki powinno odbywać się ruchem 

piłującym, aby tortu nie zgniatać i nie wyciskać masy spomiędzy warstw ciasta. Torty 

prostokątne lub kwadratowe dzieli się na kawałki: prostokątne lub kwadratowe. Torty podaje 

się wieloporcjowo, na podstawie tortowej z łopatką lub szczypcami do porcjowania. 

Jednoporcjowy sposób podania polega na ustawieniu porcji tortu na stojąco węższą stroną 
w kierunku konsumenta. Torty konsumuje się za pomocą widelczyka. 

8. Najbardziej znane torty: 

 

8.1.Tort Dobosza 
Ten wyjątkowy tort jest dziełem budapesztańskiego cukiernika Jozsefa Dobosa, który przygotował go 

specjalnie z okazji wielkiej wystawy cukierniczej w roku 1885 .Osiem cieniutkich warstw biszkoptu, każda 

z nich pieczona osobno, a następnie przełożona masą czekoladową, całość zwieńczona została karmelową 

polewą. Prawdziwy majstersztyk sztuki cukierniczej. 



 

8.2.Tort szwarcwaldzki 

Ten tort możecie znać również pod nazwą Czarny Las, gdyż to właśnie oznacza „schwarzwald". Jak 

większość przepisów na tej liście, jest on wyjątkowo stary. Bardzo dobrze znano go jeszcze w XIX 

wieku i od tego czasu deser ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Cukiernikiem, któremu 

zawdzięczamy tort szwarcwaldzki, ma być Erwin Hildenbrand. To właśnie on jako pierwszy miał 

opracować unikalną recepturę na delikatny, czekoladowy biszkopt, przekładany bitą śmietaną oraz 

nadzieniem wiśniowym 

 

8.3.Tort Sachera 

Przysmak ten został stworzony w 1832 roku przez cukiernika, pracującego na dworze księcia Metternicha - 

Franza Sachera. Gdy powierzono mu zadanie przygotowania zupełnie nowego deseru dla koronowanych 

głów, nikt nie przypuszczał, iż efektem tych eksperymentów będzie jeden z najsłynniejszych tortów świata. 

Czekoladowe ciasto, przełożone morelową marmoladą i oblane grubą warstwą czekoladowej polewy, 

szybko podbiło serca wszystkich wielbicieli słodkości. Sława tortu była tak ogromna, iż przed austriackimi 

sądami wielokrotnie toczono batalie o prawo do wykorzystywania oryginalnej nazwy „Sachertorte". 



 

8.4.Red velvet 

Także Stany Zjednoczone zasłużyły na to, aby w tym zestawieniu pojawił się ich reprezentant. W historii 

tego ciasta, zawarta jest również historia typowo amerykańskiej przedsiębiorczości, która nie pozwala 

załamywać się nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Ponoć ciasto to zostało spopularyzowane 

w latach 20. XX wieku, za sprawą Johna Adamsa, który przed początkiem Wielkiego Kryzysu, prowadził 

doskonale prosperującą firmę, zajmującą się produkcją barwników. Gdy interes nieco podupadł, Adams 

wziął sprawy w swoje ręce i umieścił w sklepach gotowe mieszanki, wraz z barwnikiem i przepisem na 

krwiście czerwone ciasto.  

 

 

8.5.Saint Honore 

Oczywiście, to zestawienie nie mogłoby obyć się bez deseru pochodzącego z ojczyzny sztuki kulinarnej, 

czyli Francji. W tym wypadku najlepszym przykładem, tego do czego zdolni są francuscy cukiernicy, 

będzie wyjątkowy tort Saint Honoré, który po raz pierwszy został przygotowany jeszcze w XIX wieku. 

Deser ten zrodził się w paryskiej cukierni Chiboust, a jego nazwa to hołd dla św. Honoriusza - patrona 

francuskich cukierników i piekarzy. Przygotowanie tego tortu to prawdziwe wyzwanie. Składa się on z 

bazy przygotowanej z ciasta francuskiego oraz kilku rodzajów kremów. Całość wieńczą zanurzone w 

karmelu ptysie. Jego przygotowanie to nie prosta sprawa, jednak efekt wart jest każdego wysiłku. 



 

8.6.Pavlova  

Jeśli torty kojarzą wam się jedynie z przekładanym kremem biszkoptem, ta propozycja zmieni wasz pogląd 

na ten deser. Tort Pavlovej, to wyjątkowa propozycja, której przygotowanie wymaga niezwykłego kunsztu. 

O miano ojczyzny tego smakołyku po dziś dzień spierają się ze sobą Australią i Nowa Zelandia. Pewnym 

jest, że po raz pierwszy, ten wyjątkowo lekki tort bezowy, przygotowano w połowie lat 20. XX wieku, jako 

hołd dla rosyjskiej primabaleriny Anny Pavlowej. 

 
 

*Mazurki – są to świąteczne wyroby cukiernicze mające kształt niskich placków 

przekładanych lub nie, ale zawsze dekoracyjnie wykończonych. Do wypieku mazurków 

stosuje się ciasta kruche, półkruche, piaskowe i biszkoptowe. 

 

T: Podsumowanie wiadomości o ciastach. 



W zeszycie przedmiotowym udziel odpowiedzi na pytania ze str. 217. 

1. W jaki sposób sporządza się masę makową do makowców i strucli? 

2. Jakie są różnice w produkcji kremu russel i kremu szwedzkiego ? 

3. Jakie są zasady dekorowania tortów? 

4. Jakie surowce i produkty można wykorzystać do dekoracji tortów ? 

 

 

 


