
Branżowa Szkoła I Stopnia 

Cukiernik 

Klasa I C 

Klasa II B 

 

Treść  Klasa  Przedmiot  Nauczyciel 
 
Ćwiczenia w ramach zajęć 
praktycznych: 
 Każdego dnia pomagamy 

rodzicom w przygotowywaniu 
posiłków: obróbka wstępna 
warzyw, owoców, ziemniaków 
oraz czynności porządkowe w 
kuchni 

 W miarę możliwości staramy się 
samodzielnie przygotować drobny 
wypiek cukierniczy według 
receptury: rogaliki, ciastka 
półfrancuskie lub ciastka kruche. 
Można zrobić zdjęcia swoje z  
wypiekami i pochwalić się potem 
na zajęciach lub  wysłać do pani 
Agnieszki Wrońskiej na szkolny  
Facebook. 

 

Klasa I C 
Klasa II B 

 
 

 Zajęcia praktyczne 
cukiernik 

Magdalena 
Waśko 

  

  



 

 

CIASTKA    PÓŁFRANCUSKIE    Z    JABŁKAMI 

Składniki  ilość 
Mąka pszenna typ 450  200 g 
Ser twarogowy półtłusty 150 g 
Masło lub Margaryna 200 g 
Jaja  2 szt. 
Drożdże liofilizowane/suszone 1 łyżeczka 
Sól szczypta 
Jabłka 5-6 szt. 
Cynamon 1/2 łyżeczki  
Sok z cytryny Z ½ cytryny 
Cukier puder do posypania 50 g 
 

Sposób wykonania 

1. Odważ surowce zgodnie z recepturą. 
2. Ser zmiel w maszynce do mielenia lub przeciśnij przez praskę . 
3. Rozdziel żółtka od białek. 
4. Mąkę wymieszaj z drożdżami i posiekaj na stolnicy z tłuszczem, dodaj 

szczyptę soli. 
5. Dodaj twaróg i żółtka. 
6. Szybko zagnieść ciasto. 
7. Włóż ciasto do lodówki na co najmniej godzinę ( może być dłużej). 
8. Jabłka w tym czasie obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój w ósemki. 
9. Dodaj sok z cytryny, wymieszaj.  
10. Piekarnik nagrzej do temperatury  220oC. 
11.  Ciasto cienko wałkuj na ok 3mm. 
12.  Wykrawaj kółka szklanką o średnicy ok 7 cm. 
13.  Wkładaj kawałki jabłka i zlepiaj boki tak, by jabłko było widoczne. 
14. Układaj ciasteczka na blaszce i posmaruj pozostałym białkiem. 
15. Piec aż będą rumiane. 
16. Po upieczeniu posyp cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem. 



 

 

CIASTKA  KRUCHE 

Składniki Ilość w g/ml 
Mąka pszenna typ 500     380  
Masło ekstra 230 
Jajo  1 szt. 
Cukier puder 130 
Sól ½ łyżeczki 
  

Wykonanie  

 Masło posiekać nożem na stolnicy z mąką i solą 
 Jako utrzeć z cukrem 
 Dodaj jajo z cukrem do posiekanego masła z mąką 
 Zarobić szybko ciasto 
 Schłodzić w lodówce ok 1 godz. 
 Wałkować na stolnicy i wycinać ciastka 
 Piec w temp. 180o C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROGALIKI KRUCHO-DROŻDŻOWE 

Składniki Ilość w g/ml ½ PORCJI 
Mąka pszenna typ 500     1000 g 500g 
Masło ekstra lub margaryna 500g 250g 
Drożdże  100g 50g 
Mleko  150 ml 75 ml 
Śmietana kwaśna 5 łyżek 2,5 łyżki 
Jaja  4 szt. 2szt. 
Cukier   5 łyżek 2,5 łyżki 
Sól ½ łyżeczki szczypta 
Proszek do pieczenia 1 łyżeczka ½ łyżeczki 
Marmolada różana do nadziewania   
Cukier puder do posypania   
 

 Wykonanie 

 odważyć składniki zgodnie z recepturą 
 przygotować rozczyn: mleko lekko podgrzać, dodać drożdże, 1 łyżkę 

cukru i 1łyżkę mąki-  odstawić do wyrośnięcia 
 tłuszcz posiekać na stolnicy z przesianą mąką i proszkiem do pieczenia 
 jaja wybić i połączyć ze śmietaną, pozostałym cukrem i solą 
 do mąki i tłuszczu dodać wyrośnięty rozczyn oraz jaja ze śmietaną, 

cukrem i solą 
 dokładnie wyrobić ciasto 
 odstawić do wyrośnięcia aż podwoi objętość 
 ciasto kęsami wałkować, wycinać trójkąty 
 na podstawie układać łyżeczkę marmolady i zwijać rogaliki 
 odstawić do fermentacji końcowej na ok 15 minut 
 piec w temp160oC Az do zrumienienia 
 grace posypać cukrem pudrem 

 


