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PIECZENIE CHLEBA W DOMOWYCH WARUNKACH 
 
 

Witamy na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia! 
 

Tym razem wspólnie będziemy odkrywać zdrowe smaki pieczywa pełnoziarnistego.  
Kromka takiego chleba to nie to samo co dzisiejsza w nowoczesnym wydaniu, przepełniona 
konserwantami i spulchniaczami. Mimo, że sklepowe półki uginają się od różnorodnych chlebów  
i bułeczek, znaleźć te wartościowe jest bardzo trudno. Poszukiwania możemy sobie znacznie ułatwić, 
jeśli weźmiemy sprawy dosłownie w swoje własne ręce, czyli upieczemy sami chleb w domu! 

 

Chleb mieszany na drożdżach (GRAHAM) 
 

Składniki: 

30g drożdży 

2 łyżeczki soli 

2 szklanki ciepłej wody 

2 szklanki białej mąki 

2 szklanki razowej mąki (tu można pomieszać różne, np. orkiszowa, razowa, żytnia, owsiana) 

po 3 łyżki nasion (słonecznik, siemię, sezam...) 

 

Wykonanie: 

1. Drożdże pokruszyć i przysypać solą, zalać ciepłą wodą, zrobić rozczyn 

2. Połączyć mąki i nasiona ze sobą 

3. Połączyć rozczyn z mąką i wyrobić ciasto 

4. Odstawić na 1godz. w ciepłe miejsce, przykryć ściereczką 

5. Przełożyć do keksówki, wygładzić po wierzchu wodą, posypać ziarnami 

6. Wstawić do piekarnika na 15min. i ustawić temp. na 100C chlebek pięknie wyrośnie. 

7. Podnieść temp. do 180C i piec ok. 60 min. 
 

Chleb na słodko 
 

Składniki: 

30g drożdży 

½ łyżeczki cukru 

2 łyżki mąki 

½ szklanki ciepłej wody 

1 szklanka maki pszennej 

1 szklanka mąki owsianej 

½ szklanki zmielonego siemienia lnianego 

3-4 łyżki oliwy 

po ½ szklanki rodzynek, żurawiny i słonecznika 
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Wykonanie: 

 

1. Z drożdży, cukru, mąki i ciepłej wody (pierwsze 4 składniki) zrobić rozczyn. 

2. Połączyć rozczyn z mąką, siemieniem i oliwą. Wrobić ciasto, ma odchodzić od rąk.  

3. Dodać rodzynki, żurawinę i słonecznik.  

4. Odstawić do wyrośnięcia na ok. 30 min. 

5. Ponowne wyrobić i przełożyć do dwóch keksówek. Wstawić do lekko nagrzanego piekarnika. 

6. Piec ok. 45 min. W temp. 180 ‘C 

 

 

Chleb na zakwasie z ziarnami 
 

Składniki:  

(proporcje na 3 chleby) 

po jednej szklance: 

siemienia lnianego, sezamu, pestek słonecznika, płatków owsianych, otrębów pszennych,  

mąki żytniej razowej 

1 woreczek ugotowanej kaszy gryczanej 

1 kg + 1 szklanka mąki pszennej 

1 łyżka cukru 

2 łyżki soli 

2 łyżki miodu rozpuszczonego w 1 szklance wody 

5 szklanej wody 

ok. 1 szklanka zakwasu 

 

Wykonanie 

1. Wszystkie suche składniki wymieszać ze sobą, dodać zakwas i ugotowana kaszę gryczaną. 

2. Dodać miód rozpuszczony w wodzie i pozostałą wodę. Dokładnie wymieszać. 

3. Włożyć do słoika porcję rozczynu na zakwas do następnego pieczenia, wstawić do lodówki. 

4. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 12 godz. w ciepłe miejsce. 

5. Po tym czasie przełożyć ciasto do keksówek na 2-3 godz. 

6. Potem piec w piekarniku w temp. 180 ‘C ok. 1 godz. 

 

 

Chleb na zakwasie z automatu 
 

Składniki: 

220 ml wody 

mąka żytnia razowa 200g 

mąka pszenna razowa 100g 

mąka pszenna typ 480 150g 

zakwas żytni 150g 

drożdże zwykłe 8g 

sól 2 płaskie łyżeczki 

miód 1 łyżka 

oliwa z oliwek 1 łyżka 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki wkładamy do formy automatu do pieczenia zachowując podaną kolejność.  

Program do pieczenia wybieramy w zależności od rodzaju automatu jaki posiadamy. 
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Chleb ekspresowy z automatu 
 

Składniki: 

350ml wody 

2 łyżki oleju 

1 łyżeczka cukru 

2 łyżeczki soli 

500 g mąki typ 650 

150 g mąki żytniej 

2 łyżki ziół prowansalskich 

3 łyżki płatków zbożowych (rożne rodzaje) 

1 łyżka siemienia lnianego (nie mielony) 

35-40 g drożdży  

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki wkładamy do formy automatu do pieczenia zachowując podaną kolejność. 

Ustawiamy program "ekspress" lub jeśli nie ma w naszych maszynach to najpierw program 

"makaron". Pozostawiamy do wyrośnięcia na ok. 30 min., a potem uruchamiamy program 

"pieczenie". Po upieczeniu wyciągamy chlebek z formy do ostudzenia. 

Program "ekspress" - czas pieczenia 1 godz. 20 minut 

Program "makaron" - czas wyrabiania 15 minut 

Program "pieczenie" - czas pieczenia 1 godz. 

 

 

 

Do chlebka polecamy pyszne, zdrowe, szybkie w przyrządzeniu pasty… 
 

 

Pasta z pszenicy 
 
2-3  szklanki ugotowanej pszenicy 

3-4 ząbki czosnku 

 

Zmielić w maszynce do mięsa i wymieszać aby uzyskać pastę. 

 

Następnie dodać: 

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego lub  

½ szklanki keczupu albo przecieru pomidorowego 

2 łyżki oleju 

2 łyżki wody 

Przyprawy do smaku (sól, pieprz ziołowy, oregano, majeranek) 

 

Wszystko dobrze wymieszać, jeśli będzie za suche dodać oleju lub wody. 
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Pasta z cieciorki  
 
Składniki: 

2 szklanki cieciorki 

4 marchewki 

2 pietruszki 

250g pieczarek 

4 cebule 

2 ząbki czosnku 

Przyprawy do smaku (majeranek, pieprz, sól) 

Pół szklanki natki pietruszki 

 

Wykonanie: 

Cieciorkę ugotować. Cebulę zeszklić. Marchew, pietruszkę i pieczarki zetrzeć na tarce  

i poddusić na oleju. Warzywa dodać do cieciorki i razem zblendować. Przyprawić  

do smaku. 

 

Pasta z kaszy jaglanej i słonecznika 
 
Składniki: 

½ szklanki prażonego słonecznika 

½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej 

2 ząbki czosnku 

1-2 łyżki majonezu 

sól do smaku 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki zmiksować w blenderze 

  

 

 

Więcej inspiracji na stronach: 

siegnijpozdrowie.pl 

zdrowiezwyboru.pl 

ZdrowieNaTalerzu.pl 
 

Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej, 
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:  
Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość. 
 


