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Kukurydza w polskiej diecie – możliwości 
wykorzystania
Spożycie produktów wytwarzanych z ziarna kukurydzy jest w naszym kraju ciągle na niskim poziomie, 
pomimo jej bardzo wielu walorów odżywczych i zdrowotnych, a także możliwości szerokiego zastoso-
wania w: przemyśle paszowym, chemicznym, farmaceutycznym czy budowlanym oraz wykorzystania 
jako źródeł surowców odnawialnych. 

Dlaczego warto spożywać produkty 
z ziarna kukurydzy? 

Ziarno kukurydzy, poza składnikami pokarmowymi, 
jak węglowodany, białko i tłuszcz, jest źródłem 
witamin: B1, B2, E, PP i C oraz licznych minerałów, 

jak: sód, potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, miedź, 
nikiel, cynk, chrom i selen. Szczególną wartość odżyw-
czą i prozdrowotną kukurydzy przypisuje się obecności 
potasu i przeciwutleniaczy, witaminy E i selenu. Ten 
zestaw określa się jako „wyjątkowy”, gdyż selen ułatwia 
wchłanianie witaminy E i wzmaga jej działanie. Selen, 
zwłaszcza w połączeniu z witaminą E, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia aż 10 typów nowotworów, wśród nich na-
jczęściej występującym: piersi, płuc, prostaty, odbytu. 
Selen reguluje pracę tarczycy, a także chroni przed 
zaćmą oraz chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej. 
Potas wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, prawidłowy 
rytm serca i redukuje ryzyko udaru mózgu. Z kolei wita-
mina E („witamina młodości”), zapobiega powstawaniu 
zmarszczek, pomaga w zachowaniu jędrnej skóry.

Do celów spożywczych są wykorzystywane przet-
wory, zarówno z przemiału ziarna na sucho, jak i na 

mokro. Produkty przemiału na sucho to mąka, kasze 
i grys kukurydziany. Mają one szerokie zastosowanie. 
Kasze służą do produkcji płatków kukurydzianych 
(corn fl akes) oraz chrupek kukurydzianych. Płatki 
kukurydziane dla wielu ludzi są podstawą pożywnego 
śniadania. Chrupki stanowią alternatywę dla wielu 
słonych przekąsek. Mąka kukurydziana znajduje 
zastosowanie w produkcji chleba, herbatników, wafl i. 
W procesie przemiału na mokro uzyskuje się skrobię, 
która jest składnikiem licznych produktów spożyw-
czych. Zarówno w przemiale na sucho, jak i na mokro 
uzyskuje się bardzo wartościowy, prozdrowotny olej 
kukurydziany, który w dużej części składa się z nien-
asyconych kwasów tłuszczowych. W jego składzie 
występują kwas olejowy (ok. 20-30%) oraz kwas 
linolowy (45-70%), a także spore ilości witaminy E 
oraz kwasu palmitynowego.

Najważniejszą zaletą produktów wytworzonych na 
bazie mąki i kasz kukurydzianych jest brak glutenu, 
co umożliwia ich zastosowanie w żywieniu osób cho-
rych na celiakię, czyli trwałą nietolerancję tego białka. 
Chorzy na celiakię nie tolerują glutenu, gdyż działa   
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on toksycznie na jelito cienkie, powodując zanik ko-
smyków. Zaletą produktów z kukurydzy jest dieta 
bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.

Kukurydza cukrowa 
i pękająca

Najwięcej substancji odżywczych zawiera ziarno 
kukurydzy cukrowej. Kukurydza cukrowa należy do 
8 najważniejszych roślin warzywnych na świecie, które 
stanowią aż 75% globalnej wartości produkcji warzyw. 

W Polsce produkcja kukurydzy cukrowej system-
atycznie wzrasta. Aktualnie jej powierzchnia wynosi 
ok. 10 tys. ha, w tym ok. 80% do przetwórstwa (kon-
serwy z ziarnem i kolby mrożone). Około 20%, to pro-
dukcja na świeży rynek, w postaci kolb do gotowania, 
grillowania lub do spożycia na świeżo. Kolby gotuje się 
w wodzie lub na parze i podaje się na gorąco z masłem 
i solą. Mogą być grillowanie w folii aluminiowej. Ziarno 
kukurydzy jest też komponentem do sałatek warzy-
wnych, można z niego również przyrządzać bardzo 
smaczną zupę kukurydzianą. Kolby i ziarno mogą być 
przedmiotem mrożenia, po uprzednim blanszowaniu. 
Mrożone produkty mogą być przechowywane w tem-
peraturze -20°C przez wiele miesięcy. Nie tracą one 
wartości odżywczych.

Kukurydza cukrowa jest rośliną o wyjątkowym 
znaczeniu w żywieniu człowieka. Jej wartość odżyw-
cza i smakowa jest związana z wysoką zawartością 
łatwo przyswajalnych, wysoko energetycznych cukrów 
prostych oraz z wysoką zawartością błonnika regulu-
jącego działanie przewodu pokarmowego. 

Świeże ziarno o dojrzałości konsumpcyjnej, czyli 
w fazie późno mlecznej, zawiera 70-76% wody, 5-12% 

cukrów, 1,1-2,7% tłuszczów i 2-4,5% białka. Białko 
jest ubogie w aminokwasy – lizynę i tryptofan. Ziarno 
kukurydzy cukrowej jest źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, obniżających poziom cholesterolu we krwi. 

Wyroby z ziarna kukurydzy, jak i z kukurydzy cukrowej 
doskonale wypełniają założenia prawidłowego żywienia, 
w którym zwraca się uwagę na konieczność dostarczenia 
50-70% energii w postaci węglowodanów złożonych. 
Ponadto energia z nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NKT) powinna wynosić do 10%, a z niezbędnych nien-
asyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) 3-7%. 

Ziarno kukurydzy pękającej służy do wytwarzania 
popcornu. Jest to produkt o wysokiej zawartości biał-
ka, a także licznych mikroelementów i witamin, w tym 
również składników prozdrowotnych. Warto zatem 
spożywać produkty z ziarna kukurydzy, w tym również 
z kukurydzy cukrowej i pękającej.

„Złoty smak kukurydzy”
Polski Związek Producentów Kukurydzy w Pozna-

niu, podejmuje już od kilku lat działania i kampanie 
promocyjne mające na celu pokazanie możliwości 
wykorzystania kukurydzy na cele spożywcze oraz 
w przetwórstwie, a także zachęcenia do wprowadzania 
jej do codziennej diety Polaków. 

W bieżącym roku taka kampania promocyjna prow-
adzona jest pod hasłem „Złoty smak kukurydzy”
i finansowana, podobnie jak poprzednie, z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach kampanii są organizowane różne pokazy, 
warsztaty, spotkania plenerowe, szkolenia zarówno dla 
producentów kukurydzy, jak również młodzieży i dzieci 
oraz konferencje dla przedstawicieli mediów, których 
celem jest edukacja na temat walorów odżywczych 
kukurydzy i jej wpływu na nasze zdrowie. W prasie 
rolniczej ukazują się tematyczne artykuły.

Jedna z jej odsłon miała miejsce 5 czerwca podczas 
„III Dnia Pola” na polu doświadczalnym Podkarpack-
iego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 
Pracownicy Ośrodka przygotowali piękne stoisko pro-
mocyjne, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem 
wszystkich odwiedzających imprezę, na którym prez-
entowane były różnorodne produkty z kukurydzy, m.in.: 
płatki, mąki, kasze, chrupki, chleb, herbatniki, wafle, 
olej, popcorn, a także świeże kolby kukurydzy cukrowej.

Odwiedzający „III Dzień Pola” mogli poszerzyć swoją 
wiedzę na temat wartości pokarmowych ziarna kukurydzy, 
poznać także jej możliwości przetwórcze. Na stoisku 
promocyjnym podczas powyższej kampanii prowadzone 
było również doradztwo dotyczące uprawy tego gatunku. 

W trakcie imprezy, dr inż. Roman Warzecha, wice-
prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, 
udzielił wywiadu na temat wykorzystania kukurydzy 
na cele spożywcze. Wywiad był transmitowany „na 
żywo” na YouTube.

bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.
Kukurydza cukrowa 

Najwięcej substancji odżywczych zawiera ziarno 

bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.

Najwięcej substancji odżywczych zawiera ziarno 

kukurydzy cukrowej jest źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, obniżających poziom cholesterolu we krwi. 

doskonale wypełniają założenia prawidłowego żywienia, 
w którym zwraca się uwagę na konieczność dostarczenia 

bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.
Kukurydza cukrowa 

Najwięcej substancji odżywczych zawiera ziarno 

bezglutenowa o wyrazistym żółtym zabarwieniu.
Kukurydza cukrowa 

Najwięcej substancji odżywczych zawiera ziarno 



23Podkarpackie Wiadomości Rolnicze
wrzesień 2022

PRODUKCJA ROŚLINNA

Zupa kukurydziana
320 g kukurydzy konserwowej (odcedzonej), 

2 cebule, 1 ząbek czosnku, 0,5 l bulionu warzy-
wnego, 0,5 łyżeczki kurkumy, 0,5 łyżeczki imbiru, 
0,5 łyżeczki papryki czerwonej, 3 łyżki sera par-
mezan, 4 łyżki gęstej śmietany, 1 łyżka masła, 
1 łyżka oleju kokosowego, ziarna kukurydzy, sól, 
pieprz do smaku.
Przygotowanie

Cebulę szklimy na maśle i oleju kokosowym, 
dodajemy kukurydzę i czosnek wyciśnięty przez 
praskę. Podsmażone produkty przekładamy do 
garnka – wlewamy bulion, śmietanę, wsypujemy 
imbir, kurkumę, paprykę i ser.

Wszystkie składniki blendujemy, następnie przeci-
eramy przez sitko i gotujemy około 5 minut na wolnym 
ogniu ciągle mieszając. Do gotowej zupy dodajemy 
ziarna kukurydzy (lub prażony słonecznik, groszek 
ptysiowy).

Muffi nki z kukurydzą

1 puszka kukurydzy, 130 g mąki pszennej, 120 g 
mąki kukurydzianej, 2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia, 0,5 łyżeczki sody, 1 czerwona papryka, 
3 łyżki pokrojonego pora, 100 g żółtego sera, 125 ml 
oleju, 375 g jogurtu naturalnego, 2 jajka, przyprawy: 
sól, pieprz, papryka czerwona.
Przygotowanie

Foremkę na muffi ny lekko nasmarować tłuszczem. 
Mąkę pszenną, mąkę kukurydzianą, proszek do piec-
zenia przesiać do miski i wymieszać. Kukurydzę od-
cedzić, paprykę pokroić w kostkę i razem z pokrojonym 
porem dodać do mąki.

Ser utrzeć na tarce. Wsypać do mąki. Dodać przy-
prawy: Paprykę w proszku i sól. Jajka, olej i jogurt 
wymieszać i ostrożnie dodać do mąki. Wymieszać.

Formę na muffi ny (bez papilotek) napełniać do 
ok. 2/3 objętości. Piec 20-25 minut.

Potrawy na bazie kukurydzy 
W trakcie promocji można było degustować również 

bardzo różnorodne potrawy z kukurydzy „wyczarowane” 
i serwowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Nowotańcu (powiat sanocki), Koła Gospodyń Wie-
jskich w Warze „Warzanki” (powiat brzozowski) oraz 
ze Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Zespół Pieśni 
i Tańca Kompanija z Boguchwały. 

Wśród przygotowanych z wielkim kunsztem po-
traw z kukurydzy były m.in.: zupy, ciasta i ciasteczka, 
bułeczki, proziaki, sałatki, gulasz. Wszystkie potrawy 
bardzo smakowały uczestnikom degustacji. 

Poniżej przepisy na wybrane potrawy przygotowane 
przez panie z KGW w Nowotańcu (zupa i szarlotka) 
oraz przez panie z KGW w Warze (muffi nki i kruche 
ciasteczka kukurydziane), które każdy może bez 
większego problemu wykonać w domu. 

Kruche ciasteczka kukurydziane

200 g mąki kukurydzianej, 40 g skrobi ziemniacza-
nej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 125 g margar-
yny lub masła, 50 g cukru pudru, 1 łyżka ekstrak-
tu waniliowego lub łyżeczka cukru waniliowego, 
3 łyżki świeżego soku z cytryny, pomarańczy lub wody, 
2 żółtka, 1 całe jajo.
Przygotowanie

Wszystkie składniki dokładnie zagnieść. Ciasto 
włożyć do lodówki na co najmniej pół godziny. Po 
wyjęciu roztoczyć niezbyt grubo. Wycinać foremkami 
ciastka i ułożyć na blaszce do pieczenia wyłożonej 
papierem. Piec w temperaturze 180° C na złoty kolor.

Mogą pozostać bez przełożenia lub można przełożyć 
nutellą, kremem lub marmoladą.
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Dni Kukurydzy
Polski Związek Producentów Kukurydzy we 

współpracy z Instytutami Rolniczymi, Uniwersytet-
ami Przyrodniczymi, Wojewódzkimi Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego, osobami fizycznymi i fir-
mami prywatnymi organizuje corocznie tzw. „Dni 
Kukurydzy”.

Dni Kukurydzy to polowe pokazy i prezentac-
je odmian kukurydzy, środków produkcji stoso-
wanych przy uprawie kukurydzy (maszyny, środki 
ochrony roślin, nawozy i inne) oraz wykłady nt. wy-
branych elementów agrotechniki, prze-twarzania 
i użytkowania kukurydzy, ekonomiki produkcji i in-
nych zagadnień związanych z uprawą tej rośliny. 
Na spotkaniach tych mają oni możliwość uzys-
kania rozwiązań problemów i odpowiedzi na py-
tania, z którymi się spotykają w trakcie uprawy 
kukurydzy. Spotkania te są cenne także dla spec-
jalistów ODR, pracowników działów rolniczych 
administracji terenowej, studentów Uniwersytet-
ów Przyrodniczych i uczniów średnich szkół 
rolniczych oraz innych osób zainteresowanych 
uprawą kukurydzy.

W 2022 r. w ramach „Dni Kukurydzy” za-
planowano organizację trzech spotkań z rolnikami 
w różnych regionach naszego kraju:
 6 września w Przedsiębiorstwie Rolnym Długie 

Stare Sp. z o.o. k. Leszna, woj. wielkopolskie 
(w trakcie tego spotkania odbędzie się kon-
ferencja naukowo-wdrożeniowa poświęcona 
kukurydzy),

 9 września w Zakładzie Osiny IUNG – PIB 
Puławy, woj. lubelskie,

 11 września w Podlaskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie, woj. podlaskie.

Szarlotka z mąki kukurydzianej
Ciasto: 2 szkl. mąki kukurydzianej, 250 g masła, 

0,5 szkl. cukru, 5 żółtek, 1,5 łyżeczki proszku do 
pieczenia.

Na stolnicy wyrabiamy ciasto, zawijamy w folię 
aluminiową i wkładamy do lodówki na 2 godz.

Farsz: 1,5 kg kwaskowatych jabłek obieramy i trze-
my na tarce o grubych oczkach, dodajemy 0,5 szkl. 
cukru, 2 łyżki cynamonu i smażymy kilka minut.

Blachę wyścielamy papierem do pieczenia, da-
jemy 3/4 ciasta i pieczemy na złoty kolor w temp. 
180oC.

Na upieczone ciasto wykładamy masę jabłkową, 
a pozostałe ciasto trzemy na wierzch.

Pieczemy w temperaturze 180℃ ok. 45 minut.
Po ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem. 

Wiceprezes PZPK w Poznaniu, 
dr inż. Roman Warzecha, 
podczas promocji kukurydzy w PODR w Boguchwale
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Polski Związek Producentów Kukurydzy 
w Poznaniu został utworzony w 1984 r. z in-
icjatywy zwolenników uprawy kukurydzy, 
doceniających jej znaczenie gospodarcze 
oraz chcących rozpropagowania jej up-
rawy, jak również upowszechnienia now-
oczesnych technik i metod zbioru i wyko-
rzystania kukurydzy na terenie całej Polski. 

Zrzesza on rolników, fi rmy nasienne, 
hodowców odmian i przedstawicieli nauki, 
zajmujących się kukurydzą. Zadaniem 
Związku jest pomoc jego członkom w prow-
adzeniu uprawy kukurydzy, a także obron-
na i reprezentowanie ich interesów wobec 
władz administracyjnych. 

WARTO WIEDZIEĆ

PRODUKCJA ROŚLINNA

Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania 
Polskiemu Związkowi Producentów Kukurydzy 
w Poznaniu za umożliwienie po raz kolejny, a także 
pomoc w organizacji promocji kukurydzy na cele spoży-
wcze wśród podkarpackich rolników i konsumentów 
podczas „III Dnia Pola” w naszym Ośrodku. Mamy 
jednocześnie nadzieję, że przez tę akcję będziemy 
przyczyniać się do wprowadzania kukurydzy do nasze-
go jadłospisu oraz do wzrostu spożycia kukurydzy 
zarówno na Podkarpaciu, jak i w całym kraju. 

Oprac. i fot. 
Katarzyna Sitek

PODR Boguchwała


