
Początki kukurydzy sięgają czasów Inków, Azteków oraz 
Majów. Uważano ją za roślinę świętą i traktowano jako obiekt 
kultu religijnego. Majowie wierzyli, że człowiek jest ulepiony 

z mąki kukurydzianej, a sama roślina jest najcenniejszym 
skarbem jaki mogą złożyć bogom. Do Europy, a dokładnie do 

Hiszpanii, „przywędrowała” z Krzysztofem Kolumbem w 1493 r.
W XVI w. „przedostała się” do Afryki oraz Azji. Do Polski trafi ła 

z Gruzji oraz Węgier na przełomie XVII i XVIII w.

Najbardziej rozpowszechniona jest kukurydza zwyczajna, 
mniej pękająca i cukrowa. Wszystkie zawierają białko, tłuszcz, 

błonnik oraz witaminy. Kukurydza zwyczajna jest bardziej 
kaloryczna, lecz mniej słodka i soczysta. Kukurydza cukrowa, 

uznawana jest za warzywo, ma niższą kaloryczność, 
ale wysoką wartość odżywczą wynikającą m.in. z dużej 

zawartości łatwo przyswajalnych cukrów prostych.

Kukurydza zawiera wiele cennych składników odżywczych, 
dzięki czemu może być wszechstronnie wykorzystywana 
w przemyśle spożywczym. Zawiera witaminy i składniki 

mineralne. Jest bogata w błonnik oraz wolna od glutenu, 
przez co zyskuje coraz większą popularność, szczególnie 

u osób chorujących na celiakię.

KUKURYDZA 
– ZIARNO WARTE POZNANIA –

Polski Związek Producentów Kukurydzy

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych



Fosfor  – zdrowe kości i nerki

Magnez  – dobre tętno i „gęste” kości

Potas  – zdrowe serce

Selen  – zdrowa tarczyca i oczy

Selen  +  wit. E  – mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworów

Selen  +  wit. E  +  prowitamina A  – wzmocnienie układu 
        odpornościowego i przedłużenie młodości

wit. B1  i  wit. B3  – prawidłowa praca układu nerwowego

Kukurydza jest bogata w witaminy, w tym: A, z grupy B, C, D, 
E, K oraz prowitaminę A. Zawiera cenny błonnik, fitosterole, 

antyoksydanty i polifenole. Nie zawiera glutenu. Jest źródłem 
składników mineralnych m.in.: chromu, cynku, fosforu, jodu, 

magnezu, manganu, miedzi, potasu, selenu, sodu, wapnia 
oraz żelaza.

CO NAM DAJE KUKURYDZA ?

Wyszczególnienie Kukurydza zwyczajna 
(100 g) 

Kukurydza cukrowa 
(100 g) 

Energia 365 kcal 86 kcal 

Białko 9,4 g 3,3 g 

Tłuszcz 4,7 g 1,2 g 

Węglowodany 74,3 g 18,7 g 

Błonnik 7,3 g 2,0 g 
 



                   Dostarcza witaminy 
                 i składniki mineralne

       Nie zawiera 
         glutenu

    Obniża 
   poziom glukozy 
    we krwi

 Poprawia pracę 
 mózgu, serca, 
  oczu i nerek

       Przyspiesza 
     perystaltykę jelit

          Ułatwia 
           koncentrację

                    Wzmacnia 
                   układ nerwowy

                    Zwiększa
                       odporność

Dodaje 
energii

Przedłuża
młodość



KUKURYDZA W DIECIE CZŁOWIEKA
KUKURYDZA ZWYCZAJNA
•  Grysy i kasze kukurydziane: 

produkty śniadaniowe, płatki 
kukurydziane, chleby, słone 
przekąski, polenta, mamałyga, 
piwo 

•  Mąka kukurydziana: chleby, 
makarony, herbatniki, 
panierki, gotowe mieszanki 
dla dzieci

•  Skrobia kukurydziana 
(mazeina): ciasta, placki, 
zagęszczacz spożywczy 
w kisielach, budyniach
i kremach, syrop glukozowo-
fruktozowy

•  Zarodki kukurydziane: olej 
kukurydziany

KUKURYDZA CUKROWA
•  Kolba (świeża, mrożona, 

gotowana, grilowana)

•  Mini kolba (marynowana 
w zalewie)

•  Ziarno (mrożone, mrożone 
w mieszankach z innymi 
warzywami, w przetworach 
w zalewie cukrowej)

KUKURYDZA PĘKAJĄCA
• Popcorn

Średnie roczne spożycie kukurydzy  
i jej przetworów w świecie  

w przeliczeniu na osobę 
Afryka > 45 kg 
Ameryka Północna  
i Południowa > 36 kg 

Azja > 10 kg 
Europa > 7,5 kg 
Oceania > 4 kg 

 


