e- KUCHNIA ZSHG
2018 r, Nr 16

RODZAJE KASZ ---------------------------------------------------------------- 2
KALORYCZNOŚĆ OWOCÓW ----------------------------------------------- 8
JAK PODKRĘCIĆ SMAK POTRAW? ------------------------------------- 11
PRZEPISY ----------------------------------------------------------------------- 15
KRZYŻÓWKA------------------------------------------------------------------- 19

Rodzaje kasz
Kasza to nasiona zbóż oczyszczone z niejadalnych części
ziarna i w zależności od rodzaju, bardziej lub mniej
rozdrobnione.

1. Kasza jęczmienna
Wyrabiana jest z ziarna
jęczmienia.
Ze względu na stopień
rozdrobnienia dzielimy tę
kaszę na:
• pęczak całe,
oczyszczone,
obłuskane i wypolerowane
ziarno jęczmienia,
• kaszę jęczmienną łamaną, zwaną też wiejską, pocięty
na duże cząstki pęczak. Występujące w trzech
rodzajach: gruba, średnia i drobna,
• kaszę
jęczmienną perłową, zwaną też mazurską
pocięty na duże cząstki pęczak, który poddaje się
następnie obtoczeniu i polerowaniu. Również występuje
jako gruba, średnia i drobna.
• Kaszę
jęczmienną poza cechami wspólnymi dla
wszystkich kasz takimi jak: wysoka zawartość błonnika,
kaloryczność na poziomie 350 kcal na 100 g oraz duża
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zawartość węglowodanów złożonych, wyróżnia ją
większa ilość wapnia ważnego nie tylko dla kości i
zębów, ale również niezbędnego dla poprawnej pracy
mięśni. Oprócz tego posiada większą zawartość
witaminy K, której prawidłowy poziom jest niezbędny
w procesach krzepliwości krwi. Kolejny atut to duża
zawartość minerałów odpowiadających za witalność i
sprawność fizyczną, a więc cynku, żelaza oraz potasu.
Jednakże zawiera nieco mniej witamin z grupy B, w
porównaniu do pozostałych kasz. Pomimo tego
witaminy te są obecne w kaszy jęczmiennej i mogą
korzystnie wpływać na pracę naszego mózgu,
poprawiając koncentrację oraz wpływając na nastrój.
Jest źródłem błonnika
2. Kasza gryczana
To pierwszy wyjątek,
ponieważ nie produkuje jej
się ze zbóż, a z gryki- rośliny
z rodziny rdestowatych.
Wyróżniamy kaszę gryczaną:
• nieprażoną- powstaje z
ziaren gryki, ma jasną barwę i delikatniejszy smak niż
prażona, ale również gotuje się ją dłużej niż prażoną
• prażoną- powstaje z ziaren gryki poddanych prażeniu
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•

Kasza gryczana jest świetnym źródłem białka, zawiera
go od 10 do 16 % (im cieplejszy klimat, tym go więcej).
Jest to białko lepiej przyswajalne niż to pochodzące ze
zbóż,
ma
podobną
wartość
jak białko roślin
strączkowych (fasola, groch, soja) i jest bogate w
unikatowe aminokwasy- lizynę i tryptofan, których
nasz organizm sam nie wytwarza.
Jest źródłem fosforu, magnezu, manganu
Jest bezglutenowa

3. Kasza jaglana
Powstaje z łuskanego ziarna
prosa.
Pod względem wartości
odżywczej dorównuje kaszy
gryczanej. Ma mało skrobi,
za
to
dużo
łatwo
przyswajalnego
białka.
Wyróżnia się najwyższą
zawartością witamin z grupy B: B1 (tiaminy),
B2 (ryboflawiny) i B6 (pirydoksyny) oraz żelaza i miedzi.
Ma właściwości antywirusowe, zmniejsza stan zapalny
błon śluzowych (wysusza nadmiar wydzieliny), jest zatem
dobrym domowym lekarstwem na katar.
Jest bezglutenowa i ma działanie zasadotwórcze
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4. Kasza manna
Kasza ta powstaje przy
przemiale pszenicy na
mąkę.
Oprócz zwykłej kaszy
manny znajdziemy też
kaszę mannę razową jest
ciemniejsza, zawiera
więcej błonnika i kaszę
mannę błyskawiczną
poddaną wstępnej obróbce
termicznej.
Kasza manna zawiera małe
ilości białka, błonnika, witamin z grupy B oraz
składników mineralnych, wśród których w największej
ilości- w stosunku do pozostałych
występuje fosfor, żelazo i miedź. Jednak 100 g kaszy
manny pokrywa około 10 % dziennego zalecanego
spożycia dla osoby dorosłej na te składniki mineralne.
5. Kasza kukurydziana
Powstaje poprzez
rozdrobnienie ziarna
kukurydzy. Występuje w
postaci grubego bądź
drobnego grysiku.
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Kaszę kukurydzianą uważa się za bogate źródło selenu.
Pierwiastek ten to przede wszystkim nasz sprzymierzeniec
w walce z wolnymi rodnikami. Ponadto jest on istotny dla
funkcjonowania chociażby układu odpornościowego czy
tarczycy, a także pomaga, gdy cierpimy na zaburzenia
nastroju czy nadmierną nerwowość.
Jest bezglutenowa, lekkostrawna

6. Kasza kuskus
Kasza z nazwy, ale tak
naprawdę to produkt
łączący cechy kaszy i
makaronu. Wygląd kaszy,
sposób powstawania jest
bliższy makaronowi.
Powstaje z twardej
pszenicy durum.
Jego wadą jest mała
ilość błonnika w porównaniu z innymi kaszami. Kuskus
jest lekkostrawny, dlatego nadaje się do przyrządzania
potraw dla dzieci, osób starszych i cierpiących na
problemy z wrażliwym przewodem pokarmowym. Kasza
ta jest dobrym źródłem żelaza, którego wchłanianie z
pokarmów roślinnych warto polepszyć, dodając do potraw
źródła witaminy C, np. natkę pietruszki lub paprykę.
Zawiera także potas, magnez, miedź, mangan, cynk i
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witaminy z grupy B niezbędne do właściwego
funkcjonowania układu nerwowego, pracy mózgu i
kontrolowania przemian metabolicznych.
7. Kasza owsiana
Produkowana jest z
ziaren owsa.
Wyróżnia się jej wersję
całą i rozdrobnioną. Jest
mało popularna i trudno
dostępna. Bez problemu
możemy dostać zaś
zgniecione ziarno owsa w
postaci płatków.
Kasza
owsiana
jest
doskonałym źródłem białka, węglowodanów złożonych
oraz błonnika pokarmowego, zarówno rozpuszczalnego,
jak i nierozpuszczalnego w wodzie.
Ponadto jest bogata w witaminy, głównie z grupy
B i witaminę E, oraz w składniki mineralne, takie
jak żelazo, fosfor, magnez, wapń, miedź.
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Kaloryczność owoców
Ćwiartka średniej
wielkości arbuza ma
tyle samo kalorii co
dziesięć
garści
truskawek. Pięć garści
truskawek to tyle co
średniej
wielkości
gruszka.
Codziennie, bez względu na wiek, należy jeść
przynajmniej jedną porcję owoców- chyba, że lekarz
zaleci inaczej. Pamiętajmy, że owoce to cenne źródło
witamin i składników mineralnych, które wzbogaca dietę i
pozwalają spełnić zapotrzebowanie na wartości odżywcze.
W codziennym menu bardzo ważna jest
różnorodność, ponieważ dzięki niej można tak
zbilansować jadłospis, aby zapobiec niedoborom
składników odżywczych. Dlatego dobrym sposobem na
urozmaicenie diety, może być sięgnięcie po owoce
sprowadzane z zagranicy, które stanowią ciekawy dodatek
smakowy. Jednakże, tak samo jak w przypadku
wszystkich innych produktów, i w tym wypadku eksperci
zalecają, aby zachować umiar w kwestii ich spożywania.
Dlaczego? Z powodu wysokiej zawartości fruktozy,
naturalnego cukru występującego w owocach. Dlatego też
warto traktować owoce jako dodatek do diety, a nie
produkt jedzony kilogramami. Owoce, na które
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powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, ze względu na
wysoki poziom cukru to m.in. winogrona ciemne i
zielone, liczi, figi, mango, granat, wiśnie, kaki, banany,
mandarynki, ananasy oraz gruszki. Mniejszą ilość cukrów
zawierają równie pyszne pomarańcze, kiwi, nektaryny,
morele, agrest, porzeczki, grejpfruty, kokos, jeżyny,
truskawki czy maliny. Owoce powinniśmy spożywać do
godziny 14:00, najlepiej w formie II śniadania, w
połączeniu np. gruszki z jabłkiem lub połówki grejpfruta z
brzoskwinią.
Ile kalorii kryją owoce:
• Agrestu- 50g/ 21kcal
• Czereśni – 80g/ 49kcal
• Truskawek – 70g/ 22 kcal
• Wiśni – 70g/ 35kcal
• Śliwek (np. węgierek) – 80g/ 37kcal
• Porzeczek – 40g / 14 kcal
• Jagody – 50g/ 23 kcal
• Winogrona – 70g/ 48 kcal
• 2 plastry z ćwiartki arbuza – 184g/ 55kcal
• Garść malin – 70g/ 36 kcal
• 1 średnia sztuka brzoskwini –
85g/ 33kcal (bez
pestki)
• 1 średnia nektarynka – 115g/ 51 kcal (bez pestki)
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Niepożądanym działaniem owoców jest fakt, że
wpływają na zwiększenie produkcji kwasu żołądkowego,
który podrażnia ściany żołądka. Zdaniem eksperta o wiele
lepiej jest spożyć je dopiero jako drugie samodzielne,
śniadanie. Nie zaleca się przyjmowania ich na pusty
żołądek na początku dnia, a także tuż przed snem. O tej
zasadzie
powinny
szczególnie
pamiętać
osoby
ze
stanem
zapalnym
żołądka.
Faktem jest, że po
spożyciu owoców należy
odczekać dłuższy czas,
aby umyć zęby. Dotyczy
to przede wszystkim cytrusów. Pomarańcze, cytryny,
limonki, itd. zawierają kwasy, które nadtrawiają szkliwo
zębowe, sprawiając, że staje się ono słabsze. Dodatkowo,
efekt ten może być zwielokrotniony używaniem
szczoteczki do zębów z twardym włosiem. Jest to
szczególnie niebezpiecznie dla osób, które mają
odsłonięte szyjki zębowe, ponieważ w tych miejscach
szkliwo już i tak jest bardzo cienkie. Dlatego po spożyciu
owoców cytrusowych należy przepłukać jamę ustną dużą
ilością wody, a następnie odczekać godzinę zanim
przystąpimy do czyszczenia zębów. Można swobodnie
powiedzieć, że owoce jedzone z umiarem w żaden sposób
nie szkodzą organizmowi ludzkiemu. Spożywanie ich w
naturalnej postaci nie wpływa także na przedawkowanie,
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ponieważ nadmiar witamin i minerałów zostaje wydalany
z organizmu dzięki pracy nerek. Decyzja po które sięgnąć,
polskie czy egzotycznie, jest już tylko indywidualną
kwestią smakową.

Jak podkręcić smak potraw?
Dzięki tym prostym wskazówkom wzniesiesz swoje dania
na wyższy, smaczniejszy poziom wtajemniczenia:
1. Warzywa są nieodłącznym elementem niemal
każdego posiłku. Przed grillowaniem warto zamarynować
je w sosie winegret z
ziołami i przyprawami
(np.: pieprzem lub
gorczycą), a po obróbce
termicznej,
jeszcze
gorące,
posmarować
pędzelkiem nasączonym
olejem z esencją masła.
Kruche, sezonowe jarzyny z maślanym posmakiem to
idealne dopełnienie doskonałego dania.
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2. Marynowanie to podstawowy sposób na podkręcenie
smaku mięsa, szczególnie przed grillowaniem czy
duszeniem. Zwyczajowo do marynowania wykorzystuje
się jeden z następujących składników: sól, ocet, sok z
cytryny lub alkohol.
Mięso przed marynowaniem
powinno być dokładnie umyte i osuszone i jeśli jest taka
potrzeba, pokrojone.
Nie zaleca się jego
porcjowania
po
zamarynowaniu.
Pojemnik
z
zamarynowanym
mięsem
powinien
być
szczelnie
zamknięty
i
odstawiony
do
lodówki. Długość marynowania zależy od rodzaju mięsa.
Delikatne, jak np. drób czy jagnięcina, marynujemy przez
2- 3 godziny. Karkówki czy łopatki można marynować
nawet przez 12 godzin. Nie należy trzymać mięsa w
marynacie przez zbyt długi czas, ponieważ może ono
zostać spalone przez kwaśne środowisko. Celem
marynowania jest nadanie aromatu. Należy o tym
pamiętać, by nie zagłuszyć smaku mięsa.
3. Ciekawym pomysłem na wzbogacenie smaku
pieczonego mięsa jest obłożenie go na koniec procesu
sianem, trawą żubrową, rozmarynem lub tymiankiem i
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podpalenie. Dzięki temu aromat ziół przedostanie się do
mięsa, a ono zyska delikatny, wędzony posmak.
4. Smak ryby doskonale wzbogacą nie tylko skórka z
cytryny czy limonki, ale także zioła: rozmaryn, zielona
pietruszka, koper, tymianek, oregano. Doskonałym
pomysłem jest jej usmażenie na oleju z esencją masła,
który nada delikatny maślany smak i aromat.
5. Zupa
to
najpopularniejsze
pierwsze danie w
Polsce. Doskonałym
pomysłem
na
uzyskanie smacznej
potrawy,
która
zaskoczy gości jest
upieczenie
warzyw
posmarowanych uprzednio olejem z esencją masła, a
następnie przygotowanie na ich bazie kremu. Prosty,
zaskakujący i pyszny duet wybornych smaków.
6. Aby otrzymać niezrównany smak sosów najlepiej
jako bazę wykorzystywać ten, który został z pieczenia
mięsa. Wystarczy dodać nieco masła, mąki, jeśli jest
potrzeba doprawić do smaku solą i pieprzem, by uzyskać
aksamitny, delikatny i bogaty w smaku dodatek do mięsa.
7. Nie od dziś wiadomo, że tłuszcz jest nośnikiem
smaku. Warto więc, by nie zabrakło go w żadnym daniu.
Do sałatek idealne będą oleje aromatyzowane ziołami. Do
smażenia i pieczenia olej z esencją masła. Nadadzą one
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potrawom głębszy wymiar i sprawią, że znane dania
zyskają nowe, smaczniejsze oblicze.
8. Ciasto naleśnikowe
będzie o wiele bardziej
delikatne i kruche, jeśli
do środka dodamy oleju
z esencją masła. Oprócz
tego naleśniki zyskają
tak
lubiany
przez
wszystkich
maślany
posmak, który świetnie
komponuje się z miodem, konfiturami oraz owocami
sezonowymi.
9. Owoce morza kochają masło. Zastąpienie go olejem z
esencją masła sprawi, że wciąż będą miały maślany smak
i aromat, ale dodatkowo zyskamy większą kontrolę nad
procesem smażenia.
10.
Zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa- praca w
kuchni to ciężka praca, ale najciekawsze smaki powstają z
pozornie niepasujących do siebie połączeń. Dlatego warto
ryzykować, nie bać się eksperymentów i nieoczywistych
połączeń.
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Przepisy
Kaszotto jęczmienne ze szpinakiem i suszonymi
pomidorami
Składniki:
• 100 g kaszy jęczmiennej wiejskiej
• cebula
• ząbek czosnku
• oliwa
• 100 g świeżego szpinaku
• 3-4 łyżki posiekanych suszonych pomidorów z oliwy
• łyżeczka masła
• sól
• pieprz
• 1,5 szklanki wywaru warzywnego
Sposób przygotowania:
• W garnku z grubym dnem, na niezbyt mocno
rozgrzanej oliwie szklimy cebulę pokrojoną w kostkę
i przeciśnięty przez praskę czosnek.
• Kiedy cebula będzie miękka, wsypujemy kaszę,
mieszamy i podsmażamy wszystko minutę.
• Do kaszy dodajemy chochlę gorącego wywaru i
gotujemy na wolnym ogniu mieszając aż kasza
wchłonie cały bulion. Dodajemy następne łyżki płynu
aż do jego wykończenia.
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• Kiedy kasza będzie miękka dodajemy suszone
pomidory, posiekany szpinak i masło. Mieszamy
wszystko.
• Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Zupa z soczewicy z kaszą jaglaną
Składniki:
• 1 szklanka soczewicy
• pół szklanka kaszy jaglanej
• marchewka
• pietruszka
• kawałek selera
• cebula
• 100 g przecieru pomidorowego
• 2-3 ząbki czosnku
• 1-2 liście laurowe
• 6 ziaren ziela angielskiego
• pół łyżeczki czerwonej pasty chili
• sól
• olej
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Sposób przygotowania:
• Cebulę siekamy drobno i szklimy na oleju.
• Selera, marchew, pietruszkę obieramy, myjemy i
kroimy drobno, wrzucamy do garnka.
• Dodajemy kaszę jaglaną i opłukaną soczewicę a także
przyprawy, starty czosnek i zeszkloną cebulę.
• Zalewamy wodą (1,5-2l) i gotujemy ok. 20 minut.
• Do zupy dodajemy przecier pomidorowy i gotujemy
jeszcze 10 min.

Kaszka kukurydziana bananowo-czekoladowa
Składniki:
• szklanka mleka
• pół banana
• łyżka syropu klonowego
• łyżeczka mielonego siemienia lnianego
• łyżka amarantusa ekspandowanego (opcjonalnie)
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• łyżeczka masła lub oleju kokosowego
• łyżeczka kakao
• 1/3 – 1/2 szklanki kaszy kukurydzianej
Sposób przygotowania:
• Do rondelka wlewamy mleko, dodajemy masło,
rozgniecionego banana i syrop klonowy do smaku.
• Do szklanki wsypujemy kaszę kukurydzianą, kakao,
len i amarantus – mieszamy wszystko.
• Do gotującego się mleka wsypujemy cienka strużką
kaszę cały czas mieszając.
• Gotujemy na niewielkim ogniu jeszcze chwilę aż
kasza zgęstnieje.
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Krzyżówka
1

2
3

4
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1. Roślina z rodziny rdestowatych.
2. Kasza..............., powstaje z łuskanych ziaren prosa.
3. Produkt łączący cechy kaszy i makaronu.
4. Unikatowy aminokwas, w który bogate jest białko
kaszy gryczanej.
5. Niskokaloryczny owoc (50g/ 21kcal).
Opracowała: Małgorzata Reich klasa 1 TGA
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