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to pokruszone ziarno kukurydzy. W pro-
cesie przemiału oddzielane są zarodki,  
z których otrzymuje się olej kukurydzia-
ny. Grys jest wykorzystywany do produk-

cji płatków i chrupek kukurydzianych. Do 
produkcji płatków (corn flakes) używa się 
grubej kaszy o granulacji 3,5-–6 mm i za-
wartości tłuszczu 0,8%. W skład chrupek 
kukurydzianych wchodzi kasza, cukier, sól 
oraz substancje wzbogacające. Są one łą-
czone w mieszalniku do uzyskania jednoli-
tej struktury produktu. Mąka kukurydziana 
znajduje zastosowanie w produkcji chleba, 
herbatników, wafli i innych produktów bez-
glutenowych. Najbardziej znane potrawy  

Wykorzystanie kukurydzy 
do celów spożywczych

Kukurydza jest dominującym 
źródłem żywności w wielu 
miejscach świata. Stanowi 
pożywienie dla około 1,2 mld 
osób, w krajach Ameryki  
Łacińskiej, Afryki i Azji. 
W bogatej Europie na cele 
spożywcze przeznacza się 
20% ziarna kukurydzy,  
a w Polsce tylko około 5%.

Zjednoczonych, a także w Kanadzie  
i Meksyku. Skrobia spożywcza jest używa-
na, między innymi w produkcji piwa, wyro-
bów ciastkarskich, wędlin. Uszlachetniona 
skrobia spożywcza służy do produkcji, zup, 
sosów, odżywek dla dzieci.

Skrobia jest uzyskiwana w procesie 
przemiału ziarna kukurydzy „na mokro”. 
W tym procesie są oddzielane zarodki, któ-
re stanowią źródło kwasów tłuszczowych. 
W USA olej kukurydziany stanowi 11%  
w rynku olejów roślinnych. Do produkcji 
skrobi są wykorzystywane głównie odmiany 
kukurydzy zębokształtnej (typu dent).

W przemiale młynarskim uzyskuje 
się wiele produktów, np. grys (kaszę), czy 
mąkę kukurydzianą. Kasza kukurydziana PRODUKTY SPOŻYWCZE 

Na świecie ponad 116 milionów ton 
ziarna kukurydzy jest zużywane do bez-
pośredniej konsumpcji przez człowieka. 
Z tego 30% przypada na Afrykę, a 21% na 
kraje subsaharyjskie. Kukurydza stanowi 
15–20% całości dziennych kalorii w die-
tach 20 rozwijających się państw. W USA 
średnie spożycie produktów z kukurydzy 
wynosi około 11%. 

W USA kukurydza zapewnia 90% za-
potrzebowania na skrobię. Syrop kuku-
rydziany jest najważniejszym produktem 
rafinacji kukurydzy. Stanowi on główne 
źródło substancji słodzących w Stanach 
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z mąki kukurydzianej to mamałyga, polenta 
i „kukurydziana owsianka” (ang. porridge). 
Ta ostatnia jest podstawą codziennej diety 
z białoziarnistej kukurydzy w niektórych 
krajach afrykańskich. Mąka kukurydziana 
jest żółta, w zależności od sposobu przemia-
łu ziarna miałka lub ziarnista. Masa harina 
to mąka kukurydziana, przesiana, bardzo 
miałka, wzbogacona dodatkowo w związ-
ki wapnia, stosowana do wypieku tortilli. 
Do przerobu młynarskiego najbardziej są 
przydatne odmiany kukurydzy zwyczajnej, 
o szklistym i okrągłym ziarnie (typu flint).

WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE 
Ziarno kukurydzy, poza składnikami 

pokarmowymi, takim jak węglowoda-
ny, białko i tłuszcz, jest bogatym źródłem 
witamin: B1, B2, E, PP i C oraz prowita-
miny A. Kukurydza jest bogata w witami-
ny z grupy B, w szczególności w tiaminę  
i niacynę. Tiamina jest niezbędna dla prawi-
dłowej pracy układu nerwowego. Niedobór 
niacyny może natomiast prowadzić do pe-
lagry – choroby objawiającej się biegunką, 
demencją i problemami natury dermatolo-
gicznej, które często pojawiają się u osób 
niedożywionych. 

W ziarnie kukurydzy występują liczne 
minerały: sód, potas, wapń, fosfor, żelazo, 
magnez, miedź, nikiel, cynk, chrom i selen. 
Zawarty w kukurydzy fosfor jest niezbęd-
ny dla prawidłowego rozwoju, zdrowych 
kości i właściwego funkcjonowania nerek. 
Magnez przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego tętna i zwiększa gęstość kości.

Szczególną wartość odżywczą i proz-
drowotną kukurydzy przypisuje się obecno-
ści potasu i przeciwutleniaczy, witaminy E 
i selenu. Ten zestaw określa się jako „wy-
jątkowy”, gdyż selen ułatwia wchłanianie 
witaminy E i wzmaga jej działanie. Za spra-
wą selenu zmniejsza się ryzyko zachorowań 
na nowotwory. Dostarczając organizmowi 
nawet niewielkie dawki tego pierwiastka 
dziennie chronimy nasz organizm przed 
wieloma chorobami nowotworowymi. Zda-
niem naukowców selen, zwłaszcza w połą-
czeniu z witaminą E, zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia aż 10 typów nowotworów, wśród 
nich najczęściej występującym: piersi, płuc, 
prostaty, odbytu. Selen reguluje pracę tar-
czycy. Potas wpływa na obniżenie ciśnie-
nia krwi, prawidłowy rytm serca i redukuje 
ryzyko udaru mózgu. Z kolei witamina E 
(„witamina młodości”), zapobiega powsta-
waniu zmarszczek, pomaga w zachowaniu 
jędrnej skóry.

Kukurydza to bardzo silny antyoksydant. 
Selen + witamina E + beta-karoten: chro-
nią organizm przed działaniem wolnych 
rodników, zwiększają odporność i prze-

z wysoką zawartością błonnika regulują-
cego działanie przewodu pokarmowego. 
Ziarno kukurydzy cukrowej, podobnie jak 
ziarno kukurydzy uprawianej na cele spo-
żywcze, zawiera liczne mikro i makroele-
menty: potas, fosfor, wapń, sód, magnez, 
żelazo, mangan, miedź, cynk, fluor. W ilo-
ściach śladowych występuje również jod 
i brom, a także selen. Zawartość selenu jest 
znacząco wyższa niż w innych warzywach. 
Ziarno kukurydzy cukrowej zawiera rów-
nież wiele witamin: D, K, C, B1, B2, B3 (PP), 
B6, B12 oraz kwas foliowy i pantotenowy,  
a w szczególności duże ilości witaminy E. 

Świeże ziarno kukurydzy cukrowej,  
o dojrzałości konsumpcyjnej, czyli w fazie 
późnomlecznej, zawiera 70–76% wody, 
5–12 % cukrów, 1,1–2,7% tłuszczów  
i 2–4,5% białka. Białko jest ubogie w ami-
nokwasy – lizynę i tryptofan. 

Kukurydza cukrowa w naszym kraju jest 
warzywem spożywanym w dalece niewy-
starczającym stopniu. W USA kukurydza 
cukrowa jest „narodowym warzywem”, 
statystyczny mieszkaniec spożywa aż 12 kg 
jej ziarna, podczas gdy statystyczny Polak 
niespełna 0,5 kg. Produkty z ziarna kuku-
rydzy oraz z kukurydzy cukrowej doskonale 
wypełniają założenia prawidłowego żywie-
nia. Cechują się szeroką gamą wartości od-
żywczych i prozdrowotnych. 

Ziarno kukurydzy pękającej służy do 
wytwarzania popcornu. Jest to produkt  
o wysokiej zawartości białka, a także licz-
nych mikroelementów i witamin, w tym 
również składników prozdrowotnych.  
Warto zatem spożywać produkty z ziar-
na kukurydzy, w tym również z kukurydzy  
cukrowej i pękającej.

Henryk Piekut

dłużają młodość. Luteina i zeaksantyna: 
pomagają chronić plamkę żółtą oka przed 
zwyrodnieniem.

Produkty z ziarna kukurydzy pełnią 
olbrzymią rolę w diecie bezglutenowej. 
Gluten jest to mieszanina białek roślin-
nych, gluteiny i gliadyny, występująca  
w produktach otrzymanych z ziarna niektó-
rych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia. 
Celiakia jest to trwająca całe życie immu-
nologiczna choroba o podłożu genetycz-
nym, objawiająca się nietolerancją glutenu. 
Działający toksycznie gluten prowadzi do 
zaniku kosmków jelita cienkiego, które są 
odpowiedzialne za wchłanianie składni-
ków odżywczych. W efekcie toksycznego 
działania glutenu wchłanianie pokarmu jest 
upośledzone, co prowadzi do wystąpienia 
różnorodnych objawów klinicznych. Jedy-
ną metodą leczenia celiakii jest stosowanie 
ścisłej diety bezglutenowej

Ziarno kukurydzy jest bogatym źródłem 
błonnika. Spożycie błonnika zmniejsza ryzy-
ko hemoroidów, zachorowania na raka jelita 
grubego. Błonnik wspomaga pracę jelit. 

Olej kukurydziany, w dużej części, 
składa się z nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. W jego składzie występują kwas 
olejowy (około 20–30%) oraz kwas linolowy 
(45–70%), a także spore ilości witaminy E 
oraz kwasu palmitynowego. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe wpływają na obniżenie 
zawartości cholesterolu. 

KUKURYDZA CUKROWA  
I PĘKAJĄCA

Kukurydza cukrowa jest zaliczana do 
8 najważniejszych roślin warzywnych na 
świecie. W Polsce, produkcja kukurydzy 
cukrowej systematycznie wzrasta. Aktual-
nie powierzchnia jej uprawy wynosi ponad 
10 000 ha, w tym około 80% do przetwór-
stwa (konserwy z ziarnem i kolby mrożone). 
Około 20%, to produkcja w postaci kolb 
do gotowania, grillowania lub do spożycia 
na surowo. Kolby gotuje się w wodzie lub 
na parze i podaje się na gorąco z masłem  
i solą. Mogą być też grillowanie w folii alu-
miniowej. Ziarno kukurydzy jest też kompo-
nentem sałatek warzywnych. Z ziarna kuku-
rydzy można przyrządzać bardzo smaczną 
zupę kukurydzianą i wiele innych dań. Kol-
by i ziarno mogą być przedmiotem mroże-
nia, po uprzednim blanszowaniu. Mrożone 
produkty mogą być przechowywane w tem-
peraturze –20°C przez wiele miesięcy. Nie 
tracą one wartości odżywczych. Podobnie 
jest z ziarnem konserwowanym w puszkach.

Wartość odżywcza i smakowa kuku-
rydzy cukrowej jest związana z wysoką 
zawartością łatwo przyswajalnych, wyso-
ko energetycznych cukrów prostych oraz 
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