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Zboża charakteryzują się wysoką 
wartością odżywczą oraz zawierają wiele 
witamin i minerałów. Od najdawniejszych 
czasów są one ważnym pożywieniem 
człowieka. Produkcja zbóż chlebowych 
– pszenicy i żyta jest znacznie większa niż 
zbóż niechlebowych – prosa, gryki i in-
nych. Zboża chlebowe w znaczącej ilości 
(pszenica ponad 58% i żyto ok. 20%) 
są przeznaczane na cele konsumpcyjne. 
Zboża te są podstawowym surowcem 
dla przemysłu zbożowo-młynarskiego. 
W procesie przemiału ziarna uzyskuje się 
różne typy mąki, które w największych 

ilościach wykorzystuje przemysł piekarski. 
Zboża niechlebowe natomiast przeznacza 
się na cele konsumpcyjne tylko w ilości 
około 15% ogólnej ich produkcji [14].

Na polskim rynku dostępne są róż-
ne kasze uzyskane z ziarna rodzimych 
i obcych zbóż.  Dominują głównie kasze 
z jęczmienia, gryki, pszenicy oraz prosa, 
owsa i kukurydzy [15].

Ciągle rozwijający się rynek żywności 
stymuluje producentów do wytwarzania 
produktów nowej generacji, ekologicz-
nych, prozdrowotnych, często z surowców 
mniej znanych lub zapomnianych [3, 18].  

Proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.) 
jest jednym z najstarszych zbóż, znanych 
ludzkości. Należy do roślin uprawianych 
głównie w Europie i Azji, a wzmianki 
o jego cechach prozdrowotnych pochodzą 
z czasów starożytnych Chin. Obecnie 
w Polsce zarejestrowane są dwie odmiany 
„Gierczyckie” (od 1956 r.) i „Jagna” (od 
2000 r.) [17].

Najpopularniejszym produktem 
wytwarzanym z prosa jest kasza jagla-
na, zwana królową kasz. Ze względu na 
niepowtarzalne walory smakowe może 
być dodatkiem do wielu dań mięsnych 

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zaintereso-
wania konsumentów zdrową, zbilansowaną dietą. Żywność 
pochodzenia roślinnego zawiera wiele cennych składników, 
które oprócz dostarczania substancji odżywczych i energii mogą 
oddziaływać prozdrowotnie na organizm ludzki. Obecnie 
można zaobserwować trend przywracający zainteresowanie 
zbożami  niechlebowymi takimi jak proso i gryka, które są  
naturalnie bogate w składniki o korzystnym wpływie na zdro-
wie. Zawierają one witaminy, składniki mineralne, bioaktyw-
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There has been an increase in consumer interest in a heal-
thy, balanced diet. Foods of vegetable origin contain many 
valuable ingredients that in addition to the supply of nutrients 
and energy can have a healthy effect on the human body, in 
recent years. Currently, we can observe a trend restoring inte-
rest in local products such as millet and buckwheat which are  
naturally rich in ingredients with a beneficial effect on health. 
They contain vitamins, minerals, bioactive peptides, enzymes, 
compounds or other active substances that may have thera-
peutic effects in specific diseases or disease entities. 
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i warzywnych oraz deserów. Wartość od-
żywcza nasion prosa jest bardzo wysoka 
ze względu na korzystny stosunek pod-
stawowych składników – białek, lipidów 
i węglowodanów oraz odpowiednio wy-
soką zawartość witaminy A, B1 i B2 [13].

Kaszę jaglaną wytwarza się z obłusz-
czonych ziaren prosa. Ze 100 kg tego 
surowca otrzymuje się ok. 65 kg kaszy [6].

Pod względem wartości odżywczej 
i kaloryczności (ok. 350 kcal/100g) ma 
podobne parametry jak kasza gryczana. 
Głównym jej składnikiem są węglowo-
dany, które stanowią ok. 70% składu 
chemicznego. Strawność skrobi zawartej 
w prosie jest podobna do skrobi kuku-
rydzianej, jednak ma wyższą zawartość 
amylozy. Zdolność żelowania skrobi 
z prosa jest znacząco wyższa niż skrobi 
kukurydzianej, co wskazuje, na bardziej 
uporządkowaną i jednolitą strukturę 
ziaren. Charakteryzuje się też dobrą 
zdolnością do absorbowania wody [7]. 
Kasza jaglana zawiera istotnie mniej błon-
nika niż inne rodzaje kasz i jest, dlatego 
produktem lekkostrawnym. Zawartość 
kwasów tłuszczowych w kaszy jaglanej jest 
także niewielka, przeważają w nich kwasy 
tłuszczowe nienasycone o wysokiej war-
tości odżywczej. Kasza jaglana podobnie 
jak kasza gryczana i odmiennie niż inne 
kasze, zawiera stosunkowo dużo jedno-
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
a zawartość kwasów wielonienasyconych 
jest zbliżona do ich poziomu w innych 
kaszach. Należy ponadto zaznaczyć, że 
kasza jaglana zawiera też ponad 10% 
białka o zróżnicowanym składzie ami-
nokwasów [13, 19].

Proso jest znacząco bogatsze od psze-
nicy w niezbędne aminokwasy (leucyna, 
izoleucyna, metionina), a jakość białka 
oceniana na podstawie wskaźnika amino-
kwasu ograniczającego jest wyższa (51%) 
w porównaniu z białkiem pszenicy (30%) 
[13].

Sposób przetwarzania prosa na kaszę, 
który polega tylko na czyszczeniu, pole-
rowaniui rozdrabianiu ziarna powoduje, 

że kasza jaglana jest bogata w witaminy 
i składniki mineralne. Zawiera stosun-
kowo dużo: tiaminy (witamina B1), ry-
boflawiny (witamina B2), pirydoksyny 
(witamina B6) i kwasu pantotenowego 
(tab. 1). W prosie znajduje się również 
więcej soli mineralnych, a szczególnie 
żelaza niż w pszenicy, życie, jęczmieniu 
i innych rodzajach kasz. Warto podkre-
ślić też stosunkowo wysoką zawartość 
magnezu. W kaszy jaglanej występuje 
również potas i fosfor oraz mikroelemen-
ty – cynk, miedź i mangan. Poza tym, 
zawiera krzem, który zapewnia poprawny 
stan włosów, paznokci, skóry oraz ma 
korzystny wpływ na stawy i kości – za-
pobiega ich odwapnianiu [9, 25].

Kasze jaglaną można zaliczyć do naj-
zdrowszych produktów zbożowych, po-
nieważ wspomaga procesy leczenia wielu 
chorób. Stosowana jest w diecie lekko-
strawnej, polecanej przy chorobach prze-
wodu pokarmowego – żołądka, trzustki, 
jelit i wątroby.  W przeciwieństwie do 
innych zbóż, w białku prosa dominują 
gluteiny, a nie prolaminy. U osób chorych 
na celiakię, reakcję alergiczną wywołują 
zawarte w zbożach frakcje glutenu – biał-
ka zwane prolaminami, głównie gliadyna 
i gluteina. Proso i kasza jaglana to pro-
dukty dozwolone w diecie bezglutenowej 
[6]. Jednak dla zachowania bezpieczeń-
stwa konsumentów zaleca się okresowe 
badania zawartości glutenu [10].

Kasza jaglana zawiera także stosun-
kowo wysoką ilość lecytyny, która zali-
czana jest do fosfolipidów i uczestniczy 
w przemianach cholesterolu. Może ob-
niżać jego poziom, zapobiegać zlepianiu 
płytek krwi i powstawaniu zakrzepów 
naczyń wieńcowych, przez co zmniejsza 
ryzyko wystąpienia miażdżycy i innych 
chorób sercowo-naczyniowych. Lecytyna 
ponadto wspomaga pamięć, poprawia 
zdolność koncentracji, ułatwia zapamięty-
wanie oraz opóźnia procesy starzenia [1].

Koncentrat białka prosa może mieć 
korzystny wpływ na stan układu serco-
wo-naczyniowego. Jak wykazały badania 

prowadzone na zwierzętach, spożywanie 
białka prosa podnosi poziom cholesterolu 
HDL w osoczu [7]. Lipoproteiny HDL 
działają przeciwmiażdżycowo, a więc 
białko prosa może być użyteczne jako 
składnik diety, który reguluje metabo-
lizm cholesterolu oraz chroni wątrobę 
przed uszkodzeniami spowodowanymi 
szkodliwymi substancjami. W efekcie 
uszkodzenia funkcji wątroby, niekorzyst-
nie wzrasta we krwi aktywność enzymów 
wątrobowych: aminotransferazy aspara-
ginowej i alaninowej oraz dehydrogenazy 
mleczanowej. Wprowadzając do diety 
białko prosa można znacząco zmniej-
szyć poziom tych enzymów i zapobiegać 
uszkodzeniom wątroby [7, 2].

Białka prosa efektywnie obniżają 
także poziom glukozy we krwi u mysz 
żywionych wysokotłuszczową dietą. Wy-
niki badań sugerują, że koncentrat białka 
prosa może mieć potencjalny terapeu-
tyczny skutek w leczeniu cukrzycy typu 
II [6]. Ponadto stanowi on cenne źródło 
antyoksydantów, dzięki czemu cechuje się 
m.in. właściwościami przeciwzapalnymi 
i antykancerogennymi [2].

Historia gryki jest równie odległa jak 
innych zbóż. Była prawdopodobnie znana 
już około 2000 lat p.n.e. w górskich rejo-
nach północnej Indii, a następnie w Chi-
nach, Korei i Japonii [12]. W Europie 
była znana już w neolicie, a w XIII-XIV 
wieku uprawy gryki rozpowszechniły 
się szczególnie w Zachodniej Europie. 
Aktualnie największe areały tego zbo-
ża znajdują się w Chinach i Rosji (tab. 
2). Produkcja gryki w Polsce, obecnie 
kształtuje się na poziomie ok. 93 tys. ton, 
a jej uprawy są zlokalizowane głównie na 
obszarach województwa dolnośląskiego, 
lubelskiego i warmińsko-mazurskiego [8, 
14]. Powierzchnię uprawy i zbiory gryki 
na Świecie przedstawia tabela 2.

Główną przyczyną niewielkiego 
rozpowszechnienia tego zboża, zarówno 
w Polsce, jak i w Europie, jest zazwyczaj 
mały plon, zwyczaje żywieniowe oraz brak 
wiedzy wśród producentów żywności 
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i konsumentów na temat jej wartości 
odżywczej i innych właściwości. Wyniki 
badań wskazują, że gryka, ze względu na 
zawartość związków biologicznie aktyw-
nych, zasługuje na większe zaintereso-
wanie rolników, producentów żywności 
funkcjonalnej i konsumentów [7].

Gryka jest cenną rośliną uprawną ze 
względu na skład chemiczny i wartość 
odżywczą ziarniaków, które są przera-
biane na kaszę i mąkę. Kwiaty i liście 
wyróżniają się dużą ilością rutyny i innych 
flawonoidów, i mają znaczenie lecznicze. 

Słoma i części odpadowe po wymłóceniu 
nasion stanowią dodatek do paszy dla 
zwierząt. Kwitnąca gryka jest też dosko-
nałym pożytkiem dla pszczół. To tylko 
niektóre zastosowania.

Głównym celem uprawy gryki są na-
siona (ziarna), w składzie których można 
wyróżnić substancje białkowe (11–15%), 
skrobię (55–70%), lipidy (2,5–3,5%), 
błonnik (5–8%) oraz witaminy, głównie 
z grupy B, składniki mineralne i flawo-
noidy [12, 14]. Białko ziarniaka gryki 
charakteryzuje się bardzo dobrze zbilan-
sowanym składem aminokwasowym (tab. 
3) jest bezglutenowe i skoncentrowane 
głównie w zarodku. Zawiera dużo lizyny, 
około dwa razy więcej niż białko ziarna 
zbóż, znaczną ilość aminokwasów siarko-
wych – metioniny i cysteiny – oraz leucy-
ny i fenyloalaniny [11]. Niedobór wyżej 
wymienionych aminokwasów ogranicza 
właśnie wartość żywieniową białka nie-
których roślin zbożowych i strączkowych. 
Oceniono, że spożycie 100g kaszy grycza-
nej zaspokaja dzienne zapotrzebowanie 
człowieka na aminokwasy egzogenne, 
których organizm ludzki nie syntetyzuje. 
Jednocześnie, ze względu na bezglutenowe 
białko, ziarna gryki są dobrym surowcem 
do produkcji żywności funkcjonalnej, 
polecanej szczególnie chorym na celiakię. 
Białkowe ekstrakty gryczane obniżają 
poziom frakcji cholesterolu LDL i VLDL 
(Very Low Density Lipoprotein) oraz za-
pobiegają rozwojowi nowotworów jelita 

Tabela 1. Wartość odżywcza wybranych kasz [4, 5, 24]

Tabela 2. Najwięksi producenci gryki na świecie (rok produkcji 2011) [8]

Tabela 3. Zawartość aminokwasów w wybranych surowcach (mg/g N) [8, 16, 19, 21]
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grubego poprzez ograniczenie proliferacji 
komórek nowotworowych [7, 20].

W składzie chemicznym gryki domi-
nuje skrobia z dużym udziałem (33–38%) 
frakcji opornej na hydrolizę enzymatycz-
ną i dlatego skrobia gryki zaliczana jest 
do nisko energetycznej, która nie jest 
wchłaniana w jelicie cienkim [9]. Na-
leży zaznaczyć, że zawartość i proporcje 
różnych frakcji węglowodanów ulegają 
zmianie podczas obróbki hydrotermicznej 
(gotowanie, pieczenie, prażenie).

Lipidy, których najwięcej jest w za-
rodku, mają skład podobny do ziarna 
innych zbóż. Charakteryzują się wysoką 
zawartością nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, co jest pożądane w codziennej 
diecie i zalecane w profilaktyce miażdżycy 
[7, 11, 20].

Szczególne znaczenie w żywieniu 
i profilaktyce wielu chorób ma błonnik 
pokarmowy, w którym zawartość frak-
cji rozpuszczalnej wynosi od 3 do 7%, 
a nierozpuszczalnej od 2 do 3% [20]. 
Nierozpuszczalna frakcja błonnika po-
budza perystaltykę jelit, ma zdolność 
wiązania wtórnych kwasów żółciowych 
i wody, a rozpuszczalna obniża poziom 
cholesterolu i poposiłkową glikemię 
oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na 
niedokrwienną chorobę serca. Spożycie 
100g kaszy gryczanej jest równoważne 
z 20–30%, zalecanym do prawidłowego 
trawienia, dziennym spożyciem błon-
nika [15]. W ziarniaku gryki występują 
także cenne witaminy, takie jak: tiami-
na, ryboflawina, folacyna, niacyna, kwas 
pantotenowy i pirodoksyna. Ponadto, 
gryka zawiera witaminy o charakterze 
przeciwutleniającym, do których należy 
witamina E oraz w niewielkich ilościach 
beta-karoten. Główną grupę związków 
o charakterze antyoksydacyjnym stano-
wią polifenole. W ziarniaku gryki oraz 
łusce zidentyfikowano m.in.: flawonoidy, 
flawony, kwasy fenolowe, taniny, fitoste-
role i fagopiryny. Spośród flawonoidów 
wyizolowano sześć związków: rutynę, 
kwercetynę, orientynę, witeksynę, izowi-

teksynę oraz izoorientynę. Dominującym 
flawonoidem jest rutyna, a występuje ona 
we wszystkich częściach rośliny. Najwięcej 
jest jej w kwiatach (ok. 373 mg/100g), 
liściach (ok. 116 mg/100g) i ziarnie (ok. 
23 mg/100g), a najmniej w łodygach 
i korzeniach [14, 22]. Obróbka hydro-
termiczna ziarna gryki powoduje istot-
ne obniżenie zawartości flawonoidów 
w porównaniu do materiału surowego. 
Związki te pełnią rolę przeciwutleniaczy 
zapobiegających występowaniu chorób 
cywilizacyjnych, takich jak: miażdżyca, 
zawały, nowotwory, alergie. Ponadto, 
wzmacnia naczynia włosowate, stabilizuje 
ciśnienie krwi i zawartość glukozy. Ziarna 
gryki charakteryzują się również złożonym 
składem mineralnym (ok. 2% popiołu), 
w tym stosunkowo dużą zawartością 
magnezu, potasu i fosforu. Występuje 
także miedź, żelazo, mangan, cynk oraz 
kobalt, platyna i brom, które gromadzą 
się głównie w okrywie owocowej [14].

Mąka otrzymywana z nasion gryki 
jest produktem bezglutenowym, który ma 
szarobrązową barwę i charakterystyczny 
smak, z lekką goryczką. Handlowa mąka 
gryczana charakteryzuje się zwykle ja-
śniejszą barwą (środkowa część bielma) 
i zawiera ok. 75% skrobi, 6% białek, ok. 
3% błonnika pokarmowego oraz ok. 1% 
składników popiołu i ok. 12% innych 
związków [22]. 

Mąkę gryczaną z reguły miesza się 
z mąką pszenną i stosuje do wypieku 
pieczywa. Dodatek mąki gryczanej do 
ciasta chlebowego nadaje pieczywu bar-
dziej intensywny smak. Poza tym chleb 
przygotowany z użyciem mąki grycza-
nej łatwo wyrasta, ma miększą tekstu-
rę i intensywniejszą barwę, a strukturą 
przypomina pieczywo francuskie. Ba-
dano także fizykochemiczne właściwości 
i przydatność do produkcji pieczywa, 
mąki otrzymanej z wstępnie obłuszczo-
nych ziaren gryki [6]. Usuniecie łuski nie 
wpływało na chemiczne i strukturalne 
cechy białka i skrobi zawartych w mące. 
Mąki otrzymane z oczyszczonych ziaren 

gryki mieszano z mąka pszenną i testo-
wano ich zdolność do tworzenia ciasta. 
Stwierdzono, że mieszanki zawierające 
oczyszczoną mąkę gryczaną mają lepszą 
wodochłonność, niż te, które otrzyma-
no z nieobłuszczonych ziaren i mogą 
być przydatne do produkcji pieczywa 
o dłuższej trwałości. Należy zaznaczyć, 
że dodatek mąki gryczanej do pieczywa 
pszennego obniża indeks glikemiczny 
i takie pieczywo może być zalecane dla 
cukrzyków [23].

Badania Góreck i in. [10] nad wy-
korzystaniem gryki w produkcji ciast-
karskiej wykazały między innymi, że 
suplementowanie mąki gryczanej jest 
jedną z możliwości zwiększenia wartości 
prozdrowotnej wyrobów ciastkarskich, 
jak również poszerzenia ich asortymentu 
o atrakcyjnych cechach sensorycznych.

Mąkę gryczaną wykorzystuje się 
również do produkcji makaronów, na-
leśników, kleików gryczano-ryżowych 
oraz jako dodatek do różnych innych 
produktów [14, 15, 24]. W Japonii 
najpopularniejszym produktem z mąki 
gryczanej, a od kilku lat dostępnym tak-
że na polskim rynku, jest długi, cienki 
makaron o nazwie soba, który składa się 
w 80% z mąki gryczanej i 20% z mąki 
pszennej. We Włoszech mąka grycza-
na jest wykorzystywana do produkcji 
płaskiego, szerokiego makaronu typu 
noodles o nazwie pizzoccheri, który po-
dawany jest z dodatkiem warzyw. W Pol-
sce wschodniej i Rosji z mąki gryczanej 
przygotowuje się bliny podobne do ciasta 
naleśnikowego – cieszą się one dużym 
zainteresowaniem. Ponadto, zmielona 
łuska gryki stosowana jest do pieczenia 
wafli gryczanych, a otręby jako dodatek 
do chleba pszenno-gryczanego [14].

Badania dowodzą, że białko zawarte 
w mące gryczanej ma zdolność obniża-
niapoziomu cholesterolu, może też zapo-
biegać otyłości i tworzeniu się kamieni 
żółciowych. Można, więc potencjalnie 
stosować to białko jako funkcjonalny 
składnik pożywienia [6, 7].
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Podsumowanie

Dostępne na rynku produkty z gryki 
i prosa to w głównej mierze niskoprze-
tworzone kasze, płatki i mąki, których 
technologia wytwarzania pozwala na za-
chowanie prozdrowotnych właściwości 
surowca. Różnorodność i łatwość zasto-
sowania oraz ich właściwości prozdro-

wotne sprawiają, że można te produkty 
stosować w celu zbilansowania jadłospisu 
zarówno osób zdrowych, w tym dzieci, jak 
i pacjentów z różnymi dolegliwościami. 
Spożywanie w racjach pokarmowych 
produktów z gryki i prosa ma działanie 
prozdrowotne i chroni organizm przed 
niektórymi chorobami cywilizacyjnymi. 
Należy jednak pamiętać o ich jakości, 

stopniu przetworzenia i utrwalenia, po-
nieważ podczas procesów przetwórczych 
może dochodzić do degradacji cennych, 
z punktu widzenia zdrowotnego, zawar-
tych w nich składników odżywczych.
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