
Kukurydza stanowi 15-20% całości dziennych kalorii w dietach 20 rozwijających się państw, 
zlokalizowanych głównie w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Jest pożywieniem dla 1,2 mld osób. 
Pozostaje dominującym źródłem żywności w wielu innych krajach świata. W USA średnie spożycie 
produktów z kukurydzy wynosi około 11%. W Europie na cele spożywcze przeznacza się około 20% 
ziarna kukurydzy, a w Polsce tylko około 5%.

Kukurydza zapewnia 90% zapotrze-
bowania na skrobię w USA. Syrop 
kukurydziany jest najważniejszym 
produktem rafinacji kukurydzy. 
Stanowi główne źródło substancji 

słodzących na rynku Stanów Zjednoczonych, 
a także w Kanadzie i Meksyku. Skrobia spo-
żywcza jest używana m.in. w produkcji: piwa, 
wyrobów ciastkarskich i wędlin. Uszlachetnio-
na skrobia spożywcza służy do produkcji: zup, 
sosów oraz odżywek dla dzieci.

Skrobia jest uzyskiwana w procesie prze-
miału ziarna kukurydzy „na mokro”. W tym 
procesie są oddzielane zarodki, które stanowią 
źródło kwasów tłuszczowych. W USA olej ku-
kurydziany stanowi 11% w rynku olejów ro-
ślinnych. Dominuje olej sojowy (55% udzia-
łu w rynku). Do produkcji skrobi są wykorzy-
stywane głównie odmiany kukurydzy zębo-
kształtnej (typu dent).

W przemiale młynarskim uzyskuje się sze-
reg produktów: m.in. grys (kaszę) i mąkę ku-
kurydzianą. Kasza kukurydziana to pokru-
szone ziarno kukurydzy, po usunięciu zarod-
ka i okrywy owocowo-nasiennej. W zależności 
od wielkości ziaren dzieli się na pięć rodzajów 
W procesie przemiału oddzielane są zarodki, 
z których otrzymuje się olej kukurydziany.

Grys jest wykorzystywany do produkcji płat-
ków i chrupek kukurydzianych. Do wytwarza-
nia płatków (corn flakes) używa się grubej ka-

szy o granulacji 3,5-6 mm i zawartości tłusz-
czu 0,8%. Mąka kukurydziana znajduje zasto-
sowanie w produkcji: chleba, herbatników, wafli 
i innych produktów bezglutenowych. Mąka ku-
kurydziana jest żółta i – w zależności od sposo-
bu przemiału ziarna – miałka lub ziarnista. Do 
przerobu młynarskiego najbardziej są przydat-
ne odmiany kukurydzy zwyczajnej, o szklistym i 
okrągłym ziarnie (typu flint).

Prozdrowotne właściwości Produk-
tów z ziarna kukurydzy

Ziarno kukurydzy, poza składnikami pokar-
mowymi, jak: węglowodany, białko i tłuszcz, jest 
bogatym źródłem witamin: A, B1, B2, E, PP i C. 
Kukurydza jest wyjatkowo bogata w witaminy z 
grupy B, w szczególności w tiaminę i niacynę. 
Tiamina jest niezbędna dla prawidłowej pracy 
układu nerwowego. Niedobór niacyny może na-
tomiast prowadzić do pelagry – choroby objawia-
jącej się biegunką, demencją i problemami na-
tury dermatologicznej, które często pojawiają się 
u osób niedożywionych. 

W ziarnie kukurydzy występują liczne mi-
nerały: sód, potas, wapń, fosfor, żelazo, ma-
gnez, miedź, nikiel, cynk, chrom i selen. Za-
warty w kukurydzy fosfor jest niezbędny dla 
prawidłowego rozwoju, zdrowych kości i wła-
ściwego funkcjonowania nerek. Magnez przy-
czynia się do utrzymania prawidłowego tętna 
i zwiększa gęstość kości.

Wartość żywieniowa kukurydzy
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Szczególną wartość odżywczą i prozdro-
wotną kukurydzy przypisuje się obecności po-
tasu i przeciwutleniaczy, witaminy E i selenu. 
Selen ułatwia wchłanianie witaminy E i wzma-
ga jej działanie. Selen zmniejsza ryzyko zacho-
rowań na nowotwory. Dostarczając organi-
zmowi nawet niewielkie dawki tego pierwiast-
ka dziennie chronimy nasz organizm przed 
wieloma chorobami nowotworowymi. Selen, 
zwłaszcza w połączeniu z witaminą E, zmniej-
sza ryzyko wystąpienia aż 10 typów nowotwo-
rów, wśród nich najczęściej dotyczącym: pier-
si, płuc, prostaty i odbytu. Selen reguluje pra-
cę tarczycy, a także chroni przed zaćmą oraz 
chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Po-
tas wpływa na: obniżenie ciśnienia krwi, pra-
widłowy rytm serca i redukuje ryzyko udaru 
mózgu. Z kolei witamina E („witamina młodo-
ści”), zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz 
pomaga w zachowaniu jędrnej skóry.

Kukurydza to także bardzo silny antyoksy-
dant. Selen + witamina E + beta-karoten chro-
nią organizm przed działaniem wolnych rodni-
ków, zwiększają odporność i przedłużają mło-
dość. Luteina i zeaksantyna pomagają zaś chro-
nić plamkę żółtą oka przed zwyrodnieniem.

Produkty z ziarna kukurydzy odgrywa-
ją olbrzymią rolę w diecie bezglutenowej. Glu-
ten jest to mieszanina białek roślinnych, glu-
teiny i gliadyny, występująca w produktach 
otrzymanych z ziarna niektórych zbóż, m.in.:  
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pszenicy, żyta i jęczmienia. Celiakia jest to 
trwająca całe życie immunologiczna choro-
ba o podłożu genetycznym, charakteryzująca 
się nietolerancją glutenu. Działający toksycz-
nie gluten prowadzi do zaniku kosmków jelita 
cienkiego, które są odpowiedzialne za wchła-
nianie składników odżywczych. W efekcie tok-
sycznego działania glutenu wchłanianie po-
karmu jest upośledzone, co prowadzi do wy-
stąpienia różnorodnych objawów klinicznych. 
Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowa-
nie ścisłej diety bezglutenowej

Ziarno kukurydzy jest także bogatym 
źródłem błonnika. Duże spożycie błonnika 
zmniejsza ryzyko hemoroidów i zachorowa-
nia na raka jelita grubego. Błonnik wspoma-
ga pracę jelit. 

Olej kukurydziany, w dużej części, skła-
da się z nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
W jego składzie występują: kwas olejowy (oko-
ło 20-30%) oraz kwas linolowy (45-70%), a tak-
że spore ilości witaminy E oraz kwasu palmity-
nowego. Nienasycone kwasy tłuszczowe mają 
wpływ na obniżenie zawartości cholesterolu. 

KuKurydza cuKrowa  
w diecie PolaKów

Kukurydza cukrowa jest zaliczana do 8 
najważniejszych roślin warzywnych w świecie. 
W Polsce produkcja kukurydzy cukrowej sys-
tematycznie wzrasta. Aktualnie powierzchnia 
jej uprawy wynosi około 13 tys. ha, w tym oko-
ło 90% kierowana jest do przetwórstwa (kon-
serwy z ziarnem i kolby mrożone). Około 10% 

to produkcja: 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 warzywnych. Z ziarna kukurydzy 
można przyrządzać bardzo smaczną zupę ku-
kurydzianą i szereg innych dań. Kolby i ziarno 
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mogą być przedmiotem mrożenia, po uprzed-
nim blanszowaniu. Mrożone produkty mogą 
być przechowywane w temperaturze – 20°C 
przez wiele miesięcy. Nie tracą one wartości 
odżywczych. Podobnie jest z ziarnem konser-
wowanym w puszkach.

Wartość odżywcza i smakowa kukurydzy 
cukrowej jest związana z wysoką zawartością 
łatwo przyswajalnych, wysoko energetycznych 
cukrów prostych oraz z wysoką zawartością 
błonnika regulującego działanie przewodu po-
karmowego. Ziarno kukurydzy cukrowej po-
dobnie, jak ziarno kukurydzy uprawianej na 
cele spożywcze, zawiera liczne mikro- i makro 
elementy oraz witaminy, w szczególności duże 
ilości witaminy E. Zawartość selenu jest zna-
cząco wyższa niż w innych warzywach. 

Świeże ziarno kukurydzy cukrowej o doj-

rzałości konsumpcyjnej, czyli w fazie póź-
no-mlecznej, zawiera 70-76% wody, 5-12 % 
cukrów, 1,1-2,7% tłuszczów i 2-4,5% biał-
ka. Białko jest ubogie w aminokwasy – lizynę 
i tryptofan. Nie zawiera glutenu, co umożliwia 
zastosowanie produktów z kukurydzy cukro-
wej w żywieniu osób chorych na celiakię. 

Kukurydza cukrowa w Polsce jest warzy-
wem spożywanym w dalece niewystarczającym 
stopniu. W USA, gdzie kukurydza cukrowa jest 
„narodowym warzywem”, statystyczny mieszka-
niec spożywa aż 12 kg jej ziarna, podczas, gdy 
statystyczny Polak niespełna 0,5kg. Produkty 
z ziarna z kukurydzy cukrowej doskonale wypeł-
niają założenia prawidłowego żywienia. Charak-
teryzują się szeroką gamą wartości odżywczych 
i prozdrowotnych. Warto więc częściej stosować 
je w naszej codziennej diecie.
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Wiele potraW na bazie kukurydzy 
Na naszym rynku jest bogata różnorod-

ność „gotowych” produktów wytworzonych na 
bazie ziarna kukurydzy. Są to m.in.: płatki, 
mąki, kasze, chrupki, chleb, herbatniki, wa-
fle, olej, popcorn, a także świeże kolby kuku-
rydzy cukrowej. 

W trakcie promocji wykorzystania kuku-
rydzy do spożycia, prowadzonej przez Polski 
Związek Kukurydzy, można było degustować 
„wyczarowane” i serwowane bardzo różnorod-
ne potrawy z kukurydzy. W trakcie Dni Pola 
organizowane przez Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w  Boguchwale serwowa-
no przygotowane z wielkim kunsztem potrawy 
z kukurydzy przez panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, m.in.: zupę krem z kukurydzy cukro-
wej, ciasta i ciasteczka oraz bułeczki na bazie 
mąki kukurydzianej, prozaiki kukurydziane, 
chleby kukurydziane z konfiturą, naleśniki 
kukurydziane, pasztet kukurydziano-warzyw-
ny, pasztet kukurydziano-mięsny oraz „języ-
ki” kukurydziane na chlebach, sałatki z kuku-
rydzą i gulasz z kukurydzą. Wszystkie potra-
wy bardzo smakowały uczestnikom degusta-
cji. Podobnie było podczas degustacji potraw 
na Dniach Kukurydzy w Podlaskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a także 
w Skrzelewie w woj. mazowieckim.

opracowanie: redakcja aGro

Spożycie produktów wytwarzanych  
z ziarna kukurydzy jest w Polsce ciągle 
na niskim poziomie, pomimo jej bardzo 
wielu walorów odżywczych i zdrowot-
nych, a także możliwości szerokiego  

zastosowania w: przemyśle paszowym, 
chemicznym, farmaceutycznym  

czy budowlanym oraz wykorzystania 
jako zródeł surowców odnawialnych.

Publikacja w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy: „Złoty smak kukurydzy”.  
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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