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Z kukurydzy można uzyskać szereg produktów. 
Podstawowe znaczenie mają:

mąka kukurydziana,

grys kukurydziany,

kasza,

skrobia,

olej,

spirytus (alkohol),

płatki kukurydziane,

kolby kukurydzy cukrowej w stanie świeżym: 
gotowane, grillowane,

kolby kukurydzy konserwowane: mini kukury-
dza konserwowa,

ziarno kukurydzy cukrowej konserwowane,

prażona kukurydza – popcorn.



MĄKA KUKURYDZIANA

To mąka barwy lekko żółtej o neutralnym 
smaku. Jej duża wartość odżywcza wynika 
z zawartości węglowodanów (78%). Jest boga-
ta w błonnik, żelazo, selen, magnez, witaminy 
z grupy B, karoteny i antyoksydanty. Zaletą 
jej jest brak zawartości glutenu, który przez 
coraz większą ilość osób jest nietolerowany 
(choroba celiakia). Mąka kukurydziana jest 
lekkostrawna, nie podrażnia żołądka, wypieki 
z niej są bardziej puszyste, dlatego też znaj-
duje zastosowanie w przygotowaniu dań dla 
osób starszych oraz niemowląt. Widoczny jest 
zwiększający się popyt na jej wykorzystanie 
oraz sprzedaż produktów powstałych z jej 
użyciem (gotowe tortille, nachos, tacos, 



ciasto do pizzy, naleśniki, 
pieczywo, omlety 

i kluski). Mąka 
kukurydziana może 
stanowić zamiennik 

mąki pszennej 
i być wykorzystana

do zagęszczania zup 
i sosów. Może być rów-
nież użyta do przygoto-
wania makaronów, 
a także do paniero-
wania mięs i ryb.
Tortilla 
w kuchni 
meksy-
kańskiej to
rodzaj płaskiego, 
okrągłego placka 
o średnicy od 6 do 30 cm 
z mąki kukurydzianej 
(lub pszennej) stosowane-
go jako pieczywo i baza 
do innych potraw. 



GRYS KUKURYDZIANY

Grys kukurydziany to łuskane, suszone 
i gniecione ziarna kukurydzy, najczęściej 
spożywane jako danie śniadaniowe, ze 
względu na wysoką zawartość węglowoda-
nów. Grys kukurydziany jest dość kalo-
ryczny, znajduje szerokie zastosowanie 
w menu dietetycznym. To idealny składnik 
dla zbilansowanej diety, ponieważ jest bo-
gaty w błonnik i dostarcza energii na cały 
dzień.





OLEJ KUKURYDZIANY

Pozyskiwany jest z zarodków znajdują-
cych się wewnątrz ziaren kukurydzy. 

Zaliczany jest do najlepszych gatunków 
olejów roślinnych. Jest bogaty w nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe (NNKT): kwas linolo-
wy (45-70%), oleinowy (30%), palmitynowy 
(13%), stearynowy (4%). Mniej korzystną 
cechą tego oleju jest proporcja kwasów 
omega-6 (bardzo dużo) do kwasów omega-3 
(niewiele). Należy pamiętać, że nadmierne 
spożywanie kwasów omega-6 ma nega-
tywny wpływ na 
zdrowie. Olej 
kukury-
dziany 
należy 
do naj-
bardziej 
neutralnych 
olejów spo-
żywczych. 
Jego zastoso-
wanie w kuchni 



jest dość szerokie. Jest koloru jasnego, a mało
   wyraźny smak pozwala na zastosowanie
    go przy większości przygotowywanych 
     potraw. Pozytywną cechą jest jego wysoka
      temperatura dymienia, która wynosi 232°C,
      wyższa od oleju kokosowego, oliwy z oliwek
      czy oleju słonecznikowego.
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KASZA KUKURYDZIANA

Kasza kukurydziana jest wytwarzana 
z ziaren kukurydzy w postaci grubego lub 
drobnego grysiku, żółtego koloru. Ziarna 
kukurydzy są obłuskiwane, łamane i segre-
gowane. 

Kasza kukurydziana zawiera wiele wita-
min (A, PP, z grupy B i E) oraz wapń, żela-
zo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, miedź, 
mangan, selen, kwas foliowy, kwas panto-
tenowy. Zawiera ponadto luteinę, barwnik 
należący do karotenoidów, odpowiadający 
za prawidłową pracę plamki żółtej w oku 

i chroni wzrok przed 
działaniem wolnych 

rodników. 



Kasza to także białko, tłuszcze (kwasy tłuszczowe 
nasycone, kwasy tłuszczowe jednonienasycone, 
kwasy tłuszczowe wielonienasycone), błonnik 
pokarmowy i węglowodany. Kasza kukurydziana 
zawiera najwięcej węglowodanów ze wszystkich 
kasz. Wartość energetyczna 100 g wynosi 369 kcal, 
jednak szklanka ugotowanej to tylko 185 kcal. 
Nie zawiera glutenu.



   SKROBIA KUKURYDZIANA

Skrobia kukurydziana otrzymywana jest 
z białych pręcików kukurydzy. Jest ona pro-
duktem bezglutenowym (zaleta) i ma postać 
proszku białej barwy o neutralnym zapachu.  
Skrobia kukurydziana ma właściwości za-
gęszczające, dlatego znajduje zastosowanie 
w kuchni jako zagęszczacz do potraw oraz 
dodatek do wypieków. Poza tym służy jako 
odplamiacz i przynosi ulgę w oparzeniach
słonecznych. Skrobia kukurydziana będąc
źródłem węglowodanów zawiera minimal-
ne ilości błonnika pokarmowego, witamin 
i składników mi-
neralnych, nie 
ma walorów 
zdrowot-
nych.  

Ze skro-
bi można 
produkować 
przemysło-
wo syrop 
kukury-
dziany. 



Z ziaren kukurydzy pozyskuje się czystą skrobię, 
która jest rozbijana za pomocą specjalnych enzy-

mów na prostsze węglowodany, m.in. oligosa-
charydy. Następnie część glukozy zamieniana
jest przez enzym izomerazy we fruktozę, zaś
oligosacharydy rozbijane są na cząsteczki glu-
kozy. W efekcie otrzymujemy słodki syrop 
o skondensowanym smaku. Syrop kukurydzia-
ny to lepka, przejrzysta lub jasnożółta ciecz. 
W zależności od metod produkcji może róż-
nić się składem. Przeważnie syrop składa się 
w 24% z wody, a resztę stanowią cukry, 
w tym fruktoza, która może osiągać poziom 
nawet 90%, najczęściej jej udział wynosi 55%.
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SPIRYTUS

Ziarno kukurydzy jest bardzo dobrym 
surowcem do produkcji spirytusu, z które-
go można wytwarzać wódki czy whiskey 
(Bourbon). Spirytus z kukurydzy używa-
ny jest również jako biopaliwo.





PŁATKI KUKURYDZIANE

Płatki znane od końca XIX w. produ-
kuje się z rozgniecionego i ugotowanego 
łamanego ziarna białej kukurydzy. Są bo-
gatym źródłem błonnika i pozytywne od-
działywują na układ pokarmowy (poprawa 
perystaltyki jelit, zapobieganie wzdęciom 
i zaparciom). Zawierają wiele witamin 
i minerałów: A, PP, D, E, K, C i dużo 
z grupy B oraz magnez, fosfor, selen, 
żelazo, mangan. 



Taki skład sprawia, że naturalne płatki kukury-
dziane, o ile nie zawierają zbędnych dodatków, 
stanowią dobre uzupełnienie jadłospisu. 
Potrawa ta jest niezwykle łatwa i szybka 
w przygotowaniu.



KOLBY 
KUKURYDZY CUKROWEJ

W dojrzałości mlecznej (konsumpcyjnej) 
ziarniaki kukurydzy cukrowej zawierają 
dużo cukrów rozpuszczalnych, które de-
cydują o wartości smakowej. Ziarniaki 
kukurydzy cukrowej zawierają: 2,1-4,5% 
białka, 1,1-2,7% tłuszczu, 3,0-20% skro-
bi, 2,5-8,5% cukrów oraz witamin A, B1,
B2, C i PP. Cechują się dużą zawatością 
fosforu, magnezu oraz potasu, a ich 
ważnym składnikiem jest selen znany 
w profi laktyce nowotworów. Zawierają 
również: cynk, miedź, nikiel i żelazo. 
Ziarniak kukurydzy cukrowej nie za-
wiera glutenu dzięki czemu stanowi on 



bardzo cenny pokarm w diecie bezglutenowej. 
Najzdrowiej jest spożywać kukurydzę goto-
waną. Poza spożywaniem kukurydzy ugo-

towanej w wodzie możemy zrobić z niej 
zupę, gulasz czy upiec kolby na grillu. 



ZIARNO KUKURYDZY 
CUKROWEJ KONSERWOWANE

Kukurydza 
konserwowa, 
czyli ziarno 
kukurydzy 
w puszce, to 
zdrowy po-
karm. Najlepiej 
wybierać taką 
bez dodatku 
cukru i z małą 
ilością soli. Naj-
popularniejsze 
potrawy z ziarna 
kukurydzy cukrowej 
konserwowej stanowią sałatki.

Sałatki
Kolby kukurydzy 

cukrowej możemy 
również marynować.





MINI  KUKURYDZA  
KONSERWOWA

Mini kolby kukurydzy – to kolby zbierane 
w odpowiednim momencie wzrostu. 
Popularne są w kuchni azjatyckiej jako 
dodatek warzywny do dań smażonych, zup 
czy sałatek. Mini kolby mają dużą wartość 
kaloryczną i są smaczne.





PRAŻONA KUKURYDZA – 
POPCORN

Popcorn to przekąska, którą otrzymujemy 
w wyniku prażenia ziaren kukurydzy pęka-
jącej w wysokiej temperaturze, które zostają 
rozpęcznione wskutek nagłego obniżenia 
ciśnienia. 

Prażona kukurydza jest produktem 
o dużej wartości odżywczej, co wynika 
z obecności w ziarnie białka (14-15%), około 
60% węglowodanów oraz łatwo przyswajal-
nych składników mineralnych. Jest również 
bogatym źródłem błonnika pokarmowego 
oraz nie zawiera glutenu. Ma on korzystny 
wpływ na układ krążenia oraz poprawia 
trawienie.  



Polski Związek Producentów Kukurydzy

Historia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy sięga 
1984 r., kiedy to z inicjatywy zwolenników uprawy tej rośliny 
powstaje Klub Producentów Kukurydzy. Z czasem zostaje on 
przekształcony w Wielkopolski Związek Producentów Kuku-
rydzy, a na początku lat 90. XX w. w Polski Związek Produ-
centów Kukurydzy.

Kukurydza jest rośliną, która obok paszowego przeznacze-
nia z powodzeniem może być wykorzystana w wielu różnych 
gałęziach przemysłu, a w szczególności w przemyśle spożyw-
czym. Jej ziarno odznacza się bardzo dobrymi walorami zdro-
wotnymi, a produkty z niej wytworzone zalecane są w diecie 
bezglutenowej. Pomimo tego, w Polsce kukurydza nadal nie jest 
w pełni wykorzystywana na potrzeby żywieniowe ludzi. Poziom 
spożycia na świecie jest o wiele wyższy. Dlatego od 2014 r.
Polski Związek Producentów Kukurydzy w ramach Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR pro-
wadzi działania promujące uprawę kukurydzy oraz zachęcające 
do zwiększenia jej spożycia i wykorzystania w przemyśle spo-
żywczym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Producentów rolnych 
i pasjonatów uprawy kukurydzy do wstępowania w szeregi 
PZPK. Deklarację członkowską można pobrać z naszej strony 
internetowej www.kukurydza.info.pl.

Opracowanie i wydanie „Katalogu produktów spożywczych z kukurydzy” 
sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 

i Przetworów Zbożowych KOWR.
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