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CChleb Morski jest jednym
z ponad 100 wyrobów pie-
karniczych i cukierniczych,
wytwarzanych w rzemieÊl-
niczej firmie Cukiernia
– Piekarnia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski wGdaƒ-
sku.Receptur  ́wyrobu tego
pieczywa i technologi´ wy-
pieku opracowano z myÊlà
o ˝eglarzach, marynarzach
i turystach wybierajàcych
si´ na weekend czy w d∏u˝-
szà podró ,̋czyli o tych,któ-
rzy nie majà mo l̋iwoÊci na-
bycia chleba w drodze.

Âwie˝y Chleb Morski
mo˝na kupowaç codziennie
w gdaƒskich sklepach firmy
„Pellowski”.Ma wyjàtkowy,
dobry smak i kilkudniowà
przydatnoÊç dospo˝ycia.Ale
˝eby zabraç go namorze lub
na wycieczk  ́làdowà,chleb
musi byç w∏aÊciwe przygo-
towany.

– Dzi´ki odpowiednim
opakowaniom i procesowi
produkcji, trwa∏oÊç Chleba
Morskiego, który mogà za-
mówiç u nas ˝eglarze, jest
przed∏u˝ona do miesiàca
– mówi Grzegorz Pellowski.
– Ciasto wyrabia si  ́wed∏ug
starych,tradycyjnych recep-
tur i wy∏àcznie z natural-

nych sk∏adników. Do jego
wyrobienia u˝ywamy màki
˝ytniej z trzydziestoprocen-
towym dodatkiem màki
pszennej,a tak˝e z niedu˝à
iloÊcià p∏atków ziemnacza-
nych,soli i dro˝d˝y.Nie sto-
sujemy ˝adnych polepsza-
czy piekarskich i konser-
wantów chemicznych.
Po procesie fermentacji
i po pe∏nym rozroÊcie ciasta
wype∏nia si´ nim foremki.
Chleb wypieka sí  wtempe-
raturze230 stopni Celsjusza.

Pellowski podkreÊla, ˝e
wa˝niejsze jest zachowanie
sterylnych warunków wy-
pieku chleba,a szczególnie
– od chwili wyj´cia bochen-
ków z pieca. Chodzi o nie
dotykanie pieczywa go∏ymi
r´kami, co zagra˝a ska˝e-
niem mikrobiologicznym.
Po wypieczeniu bochenki
stygnà isà pakowane dowy-
sterylizowanych foliowych
woreczków, odpornych
na wysokà temperatur´
i ponownie wk∏adane
na krótko do pieca,aby pod-
daç je procesowi naturalnej
pasteryzacji. Zapobiega to
wtórnemu ska˝eniu ich za-
rodnikami pleÊni.

Poniewa˝ bochenki
Chleba Morskiego,o wadze
po 0,8 kg, majà form´ pro-
stopad∏oÊciennà, ∏atwo
uk∏ada si´ je w kartonach,
po kilka sztuk. Kartony bez
problemu mo˝na umiesz-
czaç w bakistach albo szaf-
kach prowiantowych na
jachcie czy w baga˝niku sa-
mochodu.

Chleb Morski przeszed∏
ju  ̋swój chrzest morski.By∏
ju˝ on wielokrotnie spraw-
dzany – na morzu i podczas
w´drówek Êródlàdowych
– przez za∏ogi wielu jach-
tów, w tym „Morka”, „Wo∏o-
dyjowskiego” czy „Joseph
Conrad”. Pierwszy z tych
jachtów zosta∏ zaopatrzony
w morskie pieczywo w 2001
roku, wyp∏ywajàc w rejs
do portów ∏otewskich. Po-
mimo wyjàtkowo niesprzy-
jajàcych warunków prze-
chowywania pieczywa
na jachtach, spowodowa-
nych du˝à wilgotnoÊcià
i brakiem mo˝liwoÊci wy-
dajnego wentylowania po-
mieszczeƒ, Chleb Morski
potrafi∏ przetrwaç znacznie
d∏u˝ej,ni˝ inny.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

Nie tylko dla ˝eglarzy i marynarzy

Chleb MorChleb Morsskiki

Chleb z firmChleb z firmy "Py "Pellowski"ellowski"

Przyjmujemy zamówienia na Chleb Morski oraz inne pieczywo i wyroby
cukiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamówienia mo˝na sk∏adaç
równie˝ telefonicznie - tel. nr (0 58) 301 45 20

PPiieekkaarrnniiaa -- CCuukkiieerrnniiaa ""PPeelllloowwsskkii"" GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii
UUll.. PPooddwwaallee SSttaarroommiieejjsskkiiee 8822,, 8800 -- 884444 GGddaaƒƒsskk

tteell.. ((00 5588)) 330011 4455 2200,, ffaaxx 330011 0044 2244
EE -- mmaaiill:: ppiieekkaarrnniiaappeelllloowwsskkii@@wwpp..ppll

* * *
Nasza firma jest rzemieÊlniczym przedsi´biorstwem rodzinnym,

funkcjonujàcym od 87 lat,w tym od 64 lat - w historycznym centrum Gdaƒska,
przy ul. Podwale Staromiejskie 82. Produkcja piekarnicza i cukiernicza oparta
jest na tradycyjnych oraz w∏asnych, wypróbowanych recepturach i
technologiach, przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ.
Stosujemy surowce naturalne o wysokiej jakoÊci.Obecnie nasza szeroka oferta
produkcyjna obejmuje: ró˝nego rodzaju i smaku chleb i bu∏ki oraz inne
wyroby piekarnicze, pieczywo i wyroby - cukiernicze, ciastka i ciasta, w tym
torty. W ramach us∏ug, na zamówienie wykonujemy i dostarczamy pod
wskazany adres, okolicznoÊciowe torty i inne ciasta oraz pieczywo.

PPoommoorrsskkiiee SSzzkkoo∏∏yy RRzzeemmiiooss∏∏ ww GGddaaƒƒsskkuu
uull.. SSoobbiieesskkiieeggoo 9900,, 8800 –– 221166 GGddaaƒƒsskk

tteell.. 005588 –– 334444 –– 0000 –– 9900 wwwwww..ppssrr..ggddaa..ppll

Nabór do PNabór do Pomorskicomorskich Szkó∏ Rzemios∏h Szkó∏ Rzemios∏
w Gdaƒsku w roku szkolnw Gdaƒsku w roku szkolnymym

2009 / 2010 do klas pierwszyc2009 / 2010 do klas pierwszychh
TTeecchhnniikkuumm,, kksszzttaa∏∏ccààccee ww zzaawwooddaacchh:: 
a technik cyfrowych procesów graficznych
a technik us∏ug fryzjerskich
a technik mechatronik
a technik mechanik
a technik informatyk
a technik poligraf
a technik ksi´garstwa

ZZaassaaddnniicczzaa sszzkkoo∏∏aa zzaawwooddoowwaa,, pprrzzyyggoottoowwuujjààccaa ww zzaawwooddaacchh::
a drukarz
a introligator
a fotograf
a cukiernik
a piekarz
a fryzjer
a mechanik precyzyjny
a operator obrabiarek sterowanych numerycznie
a z∏otnik - jubiler
a mechanik, monter maszyn i urzàdzeƒ

• Chleb Morski
• Chleb ̋ ytni, trójkàtny
• Chleb litewski
• Chleb razowy
• Chleb razowy na miodzie

• Chleb wiejski
• Chleb graham
• Chleb z amarantusem
• Chleb wieloziarnisty
• Chleb musli

reklama

Chleb Morski, specjalnie przygotowany, ˝eglarze mogà zamawiaç przed rejsami w firmie
"Pellowski". Fot. arch.
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MSporo ponad pó∏ tysiàca
lat temu, w liczàcym
wówczas ju˝ ponad pi´ç
wieków Gdaƒsku, wyda-
rzy∏a si´ rzecz dziwna.
Grono rzemieÊlniczej
braci powi´kszy∏ w∏aÊnie
mistrz Gregor. Urzàdzi∏
on na gdaƒskim Starym

MieÊcie niedu˝à piekar-
ni´, jednà z wielu, jakie tu
wówczas istnia∏y. Miej-
scowym przedstawicie-
lom zacnego cechu, który
mia∏ nawet w∏asne kapli-
ce w tutejszych Êwiàty-
niach, jego obecnoÊç wca-
le nie by∏a na r´k´. Nie
ukrywali wi´c przed kon-
kurentem niech´ci, wró-
˝àc rych∏à upad∏oÊç jego
interesu.

Gdy podczas jednego
z sierpniowych Jarmar-
ków Âwi´tego Dominika
mistrz Gregor (nie wie-
dzieç czemu) mia∏ wi´cej
straty, ni˝ zysku ze sprze-
da˝y swoich znakomitych
przecie˝ wypieków, od-
wiedzi∏ go ˝ebrak, który

tyle ju˝ razy korzysta∏
z jego wsparcia.Ten pora-
dzi∏ piekarzowi, by uda∏
si´ po porad´ do starej
wieszczki Sary, mieszka-
jàcej samotnie w kurnej
chacie na piaszczystych
wydmach nadmorskich.
Na proÊb´ Gregora leciwa
kobieta potrafiàca odczy-
tywaç przysz∏oÊç, wyjawi-
∏a mu sposób, nie tylko
na odzyskanie, ale i po-
wi´kszenie stanu posia-
dania.

– Zamiast wytwarzaç
drogie pieczywo i s∏odkie
ciastka, b´dziesz odtàd
piek∏ tanie i zdrowe su-
chary w kszta∏cie flàde-
rek z ciemnej màki. Za-
chowujàc swojà czer-

Zwiebacki
cenniejsze od złota 

stwoÊç b´dà mog∏y le˝eç
ca∏ymi miesiàcami w gli-
nianych naczyniach.
Z czasem ich s∏awa zato-
czy wielki kràg i ch´tnie
b´dà je kupowaç miesz-
kaƒcy làdu, a jeszcze
ch´tniej ˝eglarze sp´dza-
jàcy wiele czasu na dale-
kich morzach. WÊród
nich szczególnie jeden…
- rzek∏a Sara tajemniczo.
- Twoje suchary dla wielu
b´dà cenniejsze ni˝ z∏oto,
bo te˝ niejednego uratujà
przed strasznà, g∏odowà
Êmiercià.

Wieszczka mia∏a racj´.
Kupowa∏a je biedota, bo
nie by∏y drogie, kupowali
zamo˝niejsi ze wzgl´du
na niepowtarzalny smak.
Ludzie chorzy widzieli
w nich lekarstwo na roz-
maite dolegliwoÊci.

Zajadali si´ nimi rów-
nie˝ zdrowi na ciele, by
jak najd∏u˝ej cieszyç si´
najwi´kszym z darów ˝y-
cia. Kupowali owe sucha-
ry bezz´bni starcy, by ˝uç
je godzinami i dawano je
zamiast gryzaków maleƒ-
stwom, którym dopiero co
wyrzyna∏y si´ pierwsze
w ˝yciu zàbki. Przede
wszystkim jednak upa-
trzyli je sobie obecni za-
wsze w Gdaƒsku mary-
narze.

Gdy s∏awa Gregora, pil-
nie strzegàcego sucharo-
wej receptury odziedziczo-
nej jeszcze po ojcu, by∏a
ju˝ dobrze ugruntowana,
piekarza odwiedzi∏ dziwny
przybysz. Na imi´ by∏o mu
Jan, a pochodzi∏ z pobli-
skiego Kolna, wówczas
Kielnem zwanego. Od d∏u-
giego czasu w gdaƒskiej

stoczni Brabancja powsta-
wa∏ wielki ˝aglowiec, bu-
dowany wedle jego pla-
nów. Pragnà∏ dotrzeç tam,
gdzie jeszcze ˝aden Euro-
pejczyk nie by∏, lecz wie-
dzia∏, ˝e po to, by tego do-
konaç, potrzebna jest nie
tylko doÊwiadczona za∏o-
ga, lecz i ˝ywnoÊç, która
nie psujàc si´, mog∏aby
wystarczyç na d∏ugi czas.

˚eglarz za namowà ˝e-
braka, uda∏ si´ po porad´
do niewidomej ju˝, choç
jasnowidzàcej przysz∏oÊç
Sary z nadmorskich
wydm.Ta zaÊ poradzi∏a Ja-
nowi z Kolna zaopatrzyç
si´ przed wyprawà w du˝à
iloÊç sucharów mistrza
Gregora.

Staruszka przepowie-
dzia∏a mu sukces, ale
wspomnia∏a te˝ o kapita-
nie Krzysztofie z dalekiej
Portugalii. Równie˝ i on
mia∏ w owym czasie wy-
bieraç si´ na podbój oce-
anu. Mówi∏a nast´pnie
o niebezpieczeƒstwach,
na które nara˝ona b´dzie
podczas rejsu za∏oga Ja-
na z Kolna i o gdaƒskich
sucharach umo˝liwiajà-
cych marynarzom podró-
˝owanie przez d∏ugie mie-
siàce bez zawijania
do portów. Zakoƒczy∏a zaÊ
opowieÊcià o wspania∏ym
sukcesie dzielnego kapita-
na,który przed Kolumbem
dotrzeç mia∏ jako pierwszy
do wybrze˝y nowego làdu
– przysz∏ej Ameryki.

Jan z Kolna wys∏ucha∏
z wdzi´cznoÊcià wszelkich
màdrych rad starej
wieszczki i wyruszy∏ z pe∏-
nymi sucharów glinianymi

naczyniami w szeroki
Êwiat.

Sukces osiàgnà∏. Jego
imi´ trafi∏o wkrótce
do kronik. Te dziwnym
trafem przele˝a∏y niezau-
wa˝one przez wiele stuleci
na pó∏kach bibliotek, a˝
trafi∏ na nie w Skandyna-
wii polski pisarz i uczony
– Joachim Lelewel. On to
pierwszy przypomnia∏
i rozs∏awi∏ imi´ naszego
kapitana. Jana z Kol-
na upami´tnili znakomici
malarze i rzeêbiarze, ka-
szubscy poeci poÊwi´cili
mu swoje wiersze. Sam
Stefan ˚eromski uwiecz-
ni∏ go w „Wietrze od mo-
rza”, zaÊ imi´ kapita-
na nadano m. in. ulicom
Gdaƒska i portowej Gdyni.

O dziwo ca∏kiem zapo-
mniano w nadmot∏awskim
grodzie zas∏ugi mistrza
„od sucharków”, które
przyczyni∏y si´ do tamtego
sukcesu.A przecie˝ w sta-
rym Gdaƒsku owe czer-
stwe suchary w kszta∏cie
flàderek, zwane niegdyÊ
„Zwibackami” by∏y tak
bardzo poszukiwanym to-
warem, jak s∏ynny Gol-
dwasser.

Niestety, podczas któ-
rejÊ z wojen zagin´∏a
gdzieÊ receptura smacz-
nych Zwiebacków. Dopie-
ro niedawno trafiono
na nià podczas prowadzo-
nych na Starym MieÊcie
prac wykopaliskowych,
a nast´pca wytwórcy
sprzed wieków, tak˝e
mistrz Grzegorz, móg∏
po wiekach wznowiç ich
produkcj´. Jej efekt warto
zresztà oceniç samemu.

JJeerrzzyy SSaammpp
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MMinàwszy macierzysty lokal
paƒstwa Pellowskich
na Podwalu Staromiejskim
(oczywiÊcie nie bez spróbo-
wania smakowitych wypie-
ków!) stajemy w miejscu,
oznaczonym na chodniku
p∏ytà z napisem: „Tutaj
do 1945 roku by∏a ulica
Oborniki”.Napis nie jest ca∏-
kiem Êcis∏y:ulica znik∏a do-
piero po wybudowaniu blo-
ków przy ul.Podwale Staro-
mieskie, istnieje te˝ jej wà-
ska pozosta∏oÊç w postaci
przejÊcia mi´dzy domami.
Prawdà jest jednak, ˝e
prawdziwej ulicy,z jezdnià,
chodnikami i zwartà zabu-
dowà po obu stronach ju˝
nie ma.Aby∏a ona,jak prak-
tycznie wszystkie w rejonie
historycznego ÂródmieÊcia,
bardzo stara.

Nazwa ul.Oborniki,zapi-
sanaporaz pierwszy w1495
roku jako Ochsengasse,czy-
li uliczka Wo∏owa,przetrwa-
∏a do roku 1945, w którym
nadano jej obecnà postaç,
w pewnym stopniu nawià-
zujàcà do dawniejszej. Byç
mo˝e rzeczywiÊcie by∏y tu
kiedyÊ obory. Uliczka by∏a
krótka i wàska, przypisa-
nych do niej by∏o poczàtko-
wo 9,a na koƒcu zaledwie 5
posesji. Jej znaczenie pole-
ga∏o na tym,˝e ∏àczy∏a Pod-
wale Staromiejskie zrówno-
leg∏à do niego ulicà Âw.Ka-
tarzyny (dziÊ mylnie zalicza-
nà do ul. Katarzynki, która
nigdy nie wychodzi∏a po-
za d∏ugoÊç koÊcio∏a).

WÊród 7 osób przy ul.
Wo∏owej, które p∏aci∏y
czynsz w koƒcu XV wieku,
spotykamy Ewalda Wilkego
i Jakuba Wolffa czyli dwóch
Wilków (Wolff znaczy wilk).
Pierwszy z nich by∏ w∏aÊci-
cielem 5 posesji.Na 25 osób
mieszkajàcych tutaj w 1942
roku,9 (36 proc.) nosi∏o na-
zwiska polskie,cztery z nich
lekko zniemczone:Jakusch,
Jurzik, Rumbschick, Zoko-
lowski. Bioràc pod uwag´
wojenne wyp´dzenia i eks-
terminacj´, mo˝na si´ do-
myÊlaç, ˝e wczeÊniej odse-
tek polskich nazwisk by∏
wí kszy.Pod jednym wzgĺ -
dem wspó∏czesne Oborniki
górujà nad dawnà Wo∏owà:
otwiera si´ z nich widok

na malowniczà wie˝´ ko-
Êcio∏a Êw. Brygidy.
Przed wojnà w przeÊwicie
by∏o widaç tylko zabudowa-
nà po obu stronach ulic´
Große Nonnengasse (dzi-
siejszej ul.Mniszki).

Kontynuujemy spacer
Podwalem Staromiejskim
i par  ́kroków dalej znajdu-
jemy w bruku drugà p∏yt´
kamiennà z napisem:„Tutaj
by∏a do 1945 roku ul.Malar-
ska”.Tak˝e iona by∏a wieko-
wa – wy∏oni∏a si´ z mroków
historii w roku 1459. Pier-
wotnie nazywa∏a si´ Malo-
wana (Gemolte lub Gemal-
te Gasse), dopiero po 1581
roku sta∏a sí  Malarskà (Ma-
lergasse).Nazwa pochodzi∏a
zapewne od szczególnie
barwnie pomalowanych do-
mów.Podobnie jak Wo∏owa
powsta∏a jako ∏àcznik mi´-
dzy Podwalem i ul. Kata-
rzynki i liczy∏a w1942 roku5
posesji.Na 21 nazwisk pol-
skich by∏o 10 (48 proc.).
Pod numerem 1,na rogu ul.
Katarzynki od zachodu,sta∏
dwukondygnacyjny dom
wielorodzinny z roku 1744,
popularnego w dawnym
Gdaƒsku typu, z osobnymi
wejÊciami zulicy doka˝dego
z oÊmiu mieszkaƒ – tak˝e
do tych na pi´trze. Drzwi
wejÊciowe by∏y zgrupowane
po dwa. Z tej ulicy w prze-
Êwicie stanowiàcej jej prze-
d∏u˝enie ul. Ma∏e Mniszki
(Kleine Nonnengasse)
otwiera∏ si´ pi´kny widok
na wie˝  ́koÊcio∏a Êw.Brygi-
dy.Widaç jà by∏o ju˝ z ulicy
Lawendowej! Powojenne
zamkní cie tego widoku po-
stawionym w poprzek wie-
lopí trowym domem miesz-
kalnym przy ul. Podwale
Staromiejskie oceniamy dziÊ
jako b∏àd, a zlikwidowanie
starych ulic, stanowiàcych
cz´Êç Êredniowiecznej siatki
ulicznej, która ju˝ wtedy
podlega∏a ochronie, by∏o
sprzeczne zprawem.Jak do-
brze wiemy,naruszanie pra-
wa nie by∏o w PRL rzadko-
Êcià...Warto tu dodaç,˝e fun-
datorem obu tablic,przypo-
minajàcych o ulicach, któ-
rych ju˝ nie ma, by∏ Grze-
gorz Pellowski.

Na koniec skorzystajmy
z mo˝liwoÊci przejÊcia cz´-
Êciowo przywróconymi
Obornikami i zatrzymajmy
sí  na ul.Êw.Katarzyny.Roz-
poÊcierajàcy si´ stàd widok
na dwa wspania∏e koÊcio∏y
wynagradza nam utrat´
dawnych malowniczych za-
u∏ków. Ulica, na której sto-
imy,nosi∏a kiedyÊ nazw  ́Cy-
pel Kogi (Koggenzipfel).
Skàd si´ ta nazwa wzi´∏a,
wyjaÊni´ w nast´pnym od-
cinku. AAnnddrrzzeejj JJaannuusszzaajjttiiss

OpowieÊci Andrzeja Januszajtisa (2)

Wokół Pellowskiego
– drugi spacer historyczny

Dzisiejszy widok na koÊció∏ Êw. Brygidy z ul. Oborniki...

..i dawny - z ul. Malarskiej.



4 MMaajj 22000099

WWyyddaawwccaa:: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski 
ul. Powale Staromiejskie 82, 80 – 844 Gdaƒsk

RReeddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy:: Jacek Sieƒski, tel. kom. 0 692 005 718
RReeddaakkttoorr tteecchhnniicczznnyy:: „Redaktor” – us∏ugi poligraficzne 508 095 467
DDrruukk:: Drukarnia B3Project, ul. Sobieskiego 14,
80-21 Gdaƒsk –Wrzeszcz ul. Sobieskiego 14
NNaakk∏∏aadd:: 1500 egz.

CChleba, tego wypiekanego
z ciast na zakwasie czy
dro˝d˝ach, niczym nie da
si´ zastàpiç i mo˝emy go
jeÊç codziennie. Tego sa-
mego nie mo˝na powie-
dzieç o innych produktach
spo˝ywczych, które pozo-
stajà tylko dodatkami
do pieczywa. Mimo sma-
kowych i zdrowotnych wa-
lorów chleba, w Polsce
spo˝ywa si´ go coraz
mniej. Przed dziesi´ciu la-
ty na jednà osob´ przypa-
da∏o go rocznie po-
nad 70 kg, a obecnie jest to
oko∏o 60 kg. Chleb wypie-
rajà z diety Polaków pizza,
kebab, hamburgery, hot
dogi, zapiekanki, krakersy
i ró˝ne, wytwarzane prze-
mys∏owo,produkty piekar-
nicze i cukiernicze.
WWyyppiieekkii zzddrroowwee ii ooddmmrroo--
˝̋oonnee

Wed∏ug Stowarzyszenia
RzemieÊlników Piekar-
stwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie, w na-
szym kraju funkcjonuje
oko∏o 10 tys. piekarni i cu-
kierni.W wi´kszoÊci sà to
zak∏ady nowoczesne, spe∏-
niajàce rygorystyczne wy-
mogi sanitarne Unii Euro-
pejskiej oraz wytwarzajàce
pieczywo i wyroby cukier-
nicze wysokiej jakoÊci.
Jeszcze pod koniec lat 80.
piekarnie oferowa∏y
do dziesi´ciu rodzajów
pieczywa – chleba i bu∏ek,
a dzisiaj – nawet prawie
sto.Wynika to z dost´pno-

Êci na rynku dobrych jako-
Êciowo surowców piekar-
skich,w tym màki wysoko-
glutenowej i ró˝nych do-
datków, takich jak ziar-
na s∏onecznika, sezamu
czy soi.Piekarnie wprowa-
dzajà te˝ do produkcji co
jakiÊ czas du˝o nowych
wyrobów,co urozmaica ich
ofert´.

Atutem piekarni rze-
mieÊlniczych jest jednak
wypiekanie chleba
w oparciu o tradycyjne
technologie, bez udzia∏u
konserwantów i innych
dodatków chemicznych.
Gwarantuje to, ˝e pieczy-
wo ma odpowiedni smak
i wartoÊci od˝ywcze. Choç
na rynku muszà one kon-
kurowaç z du˝ymi zak∏a-
dami przemys∏owymi, na-
le˝àcymi do krajowych
i zagranicznych wielkich
firm piekarniczych oraz
cukierniczych.Wytwarza-
jà one pó∏produkty m. in.
w postaci chleba i bu∏ek
z ciasta zamro˝onego lub
podpieczonego.Takie pó∏-
produkty, które mogà byç
przechowywane przez
wiele miesi´cy, dostarcza
si´ supermarketom, nie-
du˝ym sklepom czy sta-
cjom benzynowym, posia-
dajàcym elektryczne piece
piekarskie. Nawet ciep∏e
pieczywo, prosto ze skle-
powych piekarników, nie
dorównuje jakoÊcià chle-
bowi pieczonemu trady-
cyjnymi metodami z natu-
ralnych sk∏adników.
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Nie wszyscy zdajà sobie
spraw  ́ze znaczenia chleba
jako produktu ˝ywnoÊcio-
wego.Stanowi on podstaw´
w piramidzie zdrowego ̋ y-
wienia. Dietetycy zalecajà,
aby codziennie spo˝ywaç
najmniej pi´ç porcji przede
wszystkim pieczywa pe∏no-
ziarnistego, razowego
i mieszanego, ˝ytnio
– pszennego.

Zalecenia Instytutu
˚ywnoÊci i ˚ywienia
w Warszawie sà jedno-
znaczne: „Produkty zbo˝o-
we powinny stanowiç pod-
stawowe êród∏o energii
w diecie cz∏owieka. Pro-
dukty te dostarczajà w´glo-
wodanów z∏o˝onych, b∏on-
nika pokarmowego oraz
bia∏ka roÊlinnego. Z wita-
min zawierajà przede
wszystkim witaminy z gru-
py B oraz witamin´ E. Do-

starczajà równie˝ sk∏adni-
ków mineralnych takich
jak: ˝elazo, miedê, magnez,
cynk oraz potas i fosfor.
WartoÊç ˝ywieniowa pro-
duktów zbo˝owych jest
uzale˝niona od stopnia
przemia∏u ziarna, w trakcie
którego usuwane sà ze-
wn´trzne cz´Êci bogate
w sk∏adniki od˝ywcze.
Mniejszà zawartoÊcià wita-
min i sk∏adników mineral-
nych charakteryzujà si´
produkty otrzymane z wy˝-
szego stopnia przemia∏u,
wówczas màka i pieczywo
sà bielsze, a kasza – drob-
niejsza. Natomiast pieczy-
wo razowe i grube kasze
odznaczajà si´ wy˝szà za-
wartoÊcià witamin oraz
sk∏adników mineralnych
i b∏onnika pokarmowego.”
ZZbbaawwiieennnnyy kkwwaass mmlleekkoowwyy

Najwi´ksze prozdro-
wotne oddzia∏ywanie
na organizm cz∏owieka

i wartoÊç od˝ywczà ma
pieczywo,wypiekane z cia-
sta na zakwasie, b´dàce
cennym êród∏em mikro-
elementów i makroele-
mentów, wyst´pujàcych
w nim w ∏atwo przyswajal-
nej formie. Màka zawiera
skompensowane sk∏adniki
mineralne (sole kwasu fi-
tynowego), trudno roz-
puszczalne w przewodzie
pokarmowym. W trakcie
fermentacji zakwasu na-
st´puje rozk∏ad fitynianów
i uwalnianie tak wartoÊcio-
wych pierwiastków, jak
cynk,magnez,wapƒ i ˝ela-
zo. JednoczeÊnie nast´puje
eliminacja mikotoksyn,
zwiàzków wytwarzanych
przez pleÊnie, które mogà
znajdowaç si´ w znacznej
iloÊci w màce. Sà one nie-
bezpieczne dla zdrowia
cz∏owieka, zagra˝ajàc mu
nawet chorobami nowo-
tworowymi. Poniewa˝ mi-
kotoksyny sà odporne

na wysokà temperatur´,
pozostajà w pieczywie wy-
pieczonym ze ska˝onej
màki. Skuteczne zwalczajà
je rozmna˝ajàce si´ w za-
kwasie, podczas procesu
fermentacji, bakterie mle-
kowe.

Pieczywo na zakwasie
posiada niepowtarzalny
aromat i smak, a zawarty
w nim kwas mlekowy ak-
tywizuje enzymy trawien-
ne i zapobiega zaparciom.
Kwas mlekowy wp∏ywa
korzystnie na sk∏ad mikro-
flory przewodu pokarmo-
wego. Powoduje on zasie-
dlenie jelita grubego przez
sprzyjajàce zdrowiu bakte-
rie probiotyczne, których
obecnoÊç pozwala na lep-
sze wykorzystanie sk∏ad-
ników od˝ywczych,zawar-
tych w ˝ywnoÊci i wzmac-
nia odpornoÊç organizmu
cz∏owieka na ró˝ne choro-
by.
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Jak pieczywo, to na zakwasie

Niezastąpiony
chleb tradycyjny 

Chleb wypiekany z ciasta na zakwasie, zgodnie z tradycyjnymi recepturami, ma najwi´kszà wartoÊç od˝ywczà i oddzia∏y-
wuje korzystnie na oragnizm cz∏owieka. Fot. Jacek Sieƒski
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Zakwas chlebowy, zwany te˝ zaczynem, wytwarza si´ z màki ̋ ytniej
- razowej albo zwyk∏ej, zawierajàcej ponad 10 g bia∏ka w 100 g màki
i wody. Piekarze dodajà tak˝e, do dok∏adnie rozmieszanej wody z
màkà,  niewielki kawa∏ek ciasta ˝ytniego, pozosta∏ego z poprzednie-
go wypieku lub przygotowany zakwas z màki ˝ytniej. Zaczyn musi
fermentowaç w sterylnym naczyniu, w miejscu o sta∏ej temperaturze
25 - 28 st. C i pod przykryciem z dost´pem powietrza. Oznakà rozpo-
cz´cia fermentacji bakteryjnej, czyli rozmna˝ania si´ bakterii kwasu
mlekowego, nast´pujàcej po oko∏o 10 godzinach, sà ma∏e bàbelki, a
potem - rozrost zaczynu. Po trzech dobach zakwas nadaje si´ do do-
dania do ciasta chlebowego.


