
Chléb a pečivo

Chléb- je jednou ze základních potravin, vyrábí se z mouky, vody, kypřících prostředků a
koření při vysokých teplotách pečení

Druhy chleba- podle druhu použité mouky, kypřících prostředků, přísad a způsobu výroby
rozlišujeme následující druhy chleba :

1. Světlý  chléb-  konzumní,  připravovaný  ze  stejného  dílu  žitné  a  pšeničné  mouky
s přísadou kmínu

a) Pšeničný   - vyráběný z hladké mouky
b) Výražkový  -  vyráběný  z pšeničné  mouky  hladké  a  výražkové  žitné  mouky  s přísadou

kmínu  
Bílý chléb vyráběný z nízko vymleté (bílé) mouky je lépe stravitelný, energeticky bohatší,
má však nižší biologickou hodnotu

2. Tmavý chléb-  konzumní,  se  připravuje  podle  různých receptur,  které  se  liší  hlavně
podílem pšeničné a žitné mouky a přísadou kmínu.  Tmavý chléb vyráběný z vysoko
vymletých (celozrnných)  mouk obsahuje více  vitamínů,  minerálních  látek,  bílkovin  ,
sacharidů, vlákniny , a proto je z hlediska výživy biologicky cenný.  Z     hlediska zdravé  
výživy je výhodnější konzumovat více tmavého celozrnného a žitného chleba  

Speciální  druhy chleba :  žitný chléb Vita,  celozrnný pšeničný chléb Graham, chléb
sojový, finský chléb, chleby toustové, extrudovaný chléb

Pečivo – se vyrábí z pšeničné mouky nebo ze žitné mouky, vody, mléka, droždí, soli,

cukru, tuku, vajec a přísad- koření, mandlí, rozinek, ořechů. 

Jako kypřidlo se používá prášek do pečiva, soda, vaječné bílky. Těsto se tvaruje a peče.
Podle surovin a způsobu zpracování pekařské pečivo dělíme na :

1. Běžné pečivo -  beztukové (vodové) – veky, bulky, dalamánky
Mléčné pečivo – (bílá mouka, tuk, mléko)- rohlíky, housky, žemle, veky



2. Jemné pečivo - výrobky z kynutého těsta- vánočky, koláče, záviny, hřebeny
- výrobky z listového těsta- záviny, šátečky

- výrobky z křehkého těsta- řezy, košíčky, kolečka

3. Trvanlivé pečivo- perníky, sušenky, piškoty, suchary, oplatky, slané pečivo

  Vady chleba a pečiva- špatné skladování, špatné vykynutí, nedopečení, spálení atd.

Kypřící prostředky- význam a druhy

KP- jsou prostředky, které se přidávají do těsta, aby se zvýšila jeho pórovitost, a tím i objem a
křehkost pečiva. Kypřené pečivo je lépe stravitelné.

Droždí- se vyrábí z melasy, obsahuje bílkoviny a vitamíny skupiny B

a) Sušené droždí se získává sušením pekařského lisovaného droždí při teplotě + 100 až
+110 stupňů Celsia

b) Použití droždí v kuchyni- ke kypření těst, do polévek, do pomazánek
c) Skladování droždí- větratelné prostory, čisté, tmavé 

Chemické kypřící prostředky

Uhličitan amonný – amonium neboli cukrářské droždí, je bílý prášek, který je cítit po čpavku,
používá se ke kypření sušenek a některých křehkých těst a  perníku

Kypřící  prášek  do pečiva-  je  bílý,  jemný prášek bez  pachu,  kypříme jím piškotová  těsta,
knedlíky houskové atd.

Kypřící prášek do perníku- s přídavkem koření, používáme ke kypření perníkového těsta

Jedlá soda- se používá ke kypření jemného pečiva, perníku       




