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W
yznacznikiem współczesnych cza-

sów jest innowacja, czyli pogoń 

za ciągłym poszukiwaniem lepszych 

rozwiązań techniczno-technologicz-

nych. Zjawisko to  dotyczy także żywności, w  tym 

produktów wytwarzanych w  branży piekarskiej 

i cukierniczej. Wysoka wartość odżywcza, dyspozy-

cyjność oraz smakowitość to cechy, które powinny 

charakteryzować nowoczesne produkty spożywcze. 

Innowacja dotyka nie tylko technologii produkcji lub 

dekorowania produktów, ale samych surowców lub 

półproduktów używanych w branży. W tym miejscu 

należy przytoczyć produkty wytwarzane z udziałem 

lub na bazie kaszy jaglanej, które w ostatnim czasie 

stały się dosyć popularne wśród konsumentów, nie 

tylko tych, którzy świadomie dbają o jakość diety. Ka-

sza jaglana przez lata niedoceniana, aktualnie stała 

się surowcem często stosowanym w kuchni.

Naturalne bogactwo 
składników odżywczych
Kasza jest produktem otrzymanym w wyniku spe-

cyficznego przetworzenia oczyszczonego oraz ob-

łuszczonego ziarna niektórych zbóż. Pod względem 

technologicznym kaszę tworzą całe lub rozdrobnione 

bielmo ziarna zbóż, które na ogół są poddawane ob-

róbce hydrotermicznej lub polerowaniu powierzchni. 

Kasza jest produktem o wysokiej wartości odżyw-

czej, reprezentowanej głównie przez węglowodany, 

których zawartość sięga 55-70%. Dlatego też jest 

ona bogatym źródłem wartości energetycznej, gdyż 

spożycie 100 g kaszy dostarcza do organizmu około 

250-350 kcal. Natomiast kasze zawierają niewiele 

tłuszczu, gdyż jedynie od 1,2 do 3,0 g/100 g. Niemniej 

jednak wartość odżywcza uzależniona jest w głów-

nej mierze od rodzaju ziarna, z jakiego powstała, 

oraz stopnia jego przetworzenia. Kasze, podobnie 

jak wszystkie produkty zbożowe, są bogatym, na-

turalnym źródłem mikro- oraz makroelementów, 

a  także błonnika. Przy czym kasze gruboziarniste 

zawierają więcej błonnika surowego, dlatego uzna-

wane są za mniej kaloryczne. Kasze, podobnie jak 

inne produkty zbożowe, są klasyfikowane ze wzglę-

du na rodzaj obróbki technologicznej ziarna zboża. 

Dlatego też kasze można podzielić na: krupy, kasze 

łamane oraz kasze drobne. Do pierwszej z wymie-

nionych grup należą: kasza jaglana, kasza grycza-

na oraz pęczak. Powstają w wyniku usunięcia łuski 

z ziarna oraz późniejszego polerowania. Z kolei kasze 

łamane otrzymywane są w wyniku śrutowania lub 

mechanicznego rozbicia uprzednio obłuszczonego 

ziarna, w  wyniku czego powstają mniej lub bar-

dziej regularne fragmenty bielma. Kasza perłowa 

lub kasza manna są  przykładami kasz drobnych, 

powstających w rezultacie dalszego rozdrabniania 

kasz łamanych. Pod względem kulinarnym kasza 

jest produktem, który wymaga dosyć długiego cza-

Wyroby
z kaszą jaglaną

Innowacja w branży
piekarskiej i cukierniczej

Wyroby piekarskie i cukiernicze na bazie kaszy i mąki 
jaglanej są swego rodzaju innowacją w branży, jednak 

ich niepowtarzalne walory smakowe, a także cechy proz-
drowotne gwarantują, że zyskują wielu zwolenników. 

Przybliżamy najistotniejsze w tym temacie informacje.
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su na  przygotowanie. Konsystencja kaszy (sypka, 

półsypka, rozklejona, rzadka) zależy od sposobu jej 

przygotowania, ilości dodanej wody podczas goto-

wania lub po prostu od jej rodzaju. Kasza w trakcie 

przygotowania na  ogół znacznie zwiększa swoją 

objętość, a to na skutek pęcznienia białek oraz kle-

ikowania skrobi.     

Kasza jaglana a proso
Proso

Kasza jaglana powstaje w  wyniku obłuszczenia 

oraz polerowania ziarna prosa. Proso jest jednym 

z  najstarszych zbóż na  świecie. Jest zbożem jed-

norocznym, a pod względem botanicznym należy 

do  rodziny wiechlinowatych, w  których typowym 

gatunkiem jest Panicum miliaceum L. Kolebką prosa 

są Chiny, natomiast w Europie zboże to było upra-

wiane jedynie przed drugą wojną światową. Obecnie 

proso uprawiane jest w Rosji, Chinach czy Indiach, 

poza tymi regionami uprawa ma jedynie charakter 

marginalny. Proso pod względem warunków uprawy 

należy do zbóż o niewielkich wymaganiach. Dobrze 

plonuje na  glebach lekkich i  piaszczystych, gdzie 

uprawa innych zbóż daje mało zadowalające efekty. 

W przypadku omawianego pseudozboża uprawiane 

są na ogół dwa gatunki, takie jak proso zwyczajne Pe-

nicum miliaceum L. oraz ber, zwany także czumiza lub 

mohar (Penicum italicum). W Polsce dominuje przede 

wszystkim uprawa prosa zwyczajnego, dającego ma-

łe, okrągłe ziarno, białe lub żółte. Ziarno pozbawione 

jest bruzdki oraz bródki. Co ciekawe, znaczącą część 

ziarna zajmuje zarodek, którego udział przekra-

cza 25%. Skład chemiczny ziarna prosa jest zbliżony 

do innych zbóż. Dominującą frakcją są węglowoda-

ny (80%), wśród których przeważa skrobia. Cechą 

charakterystyczną tej skrobi jest wysoce uporząd-

kowana struktura krystaliczna, która wpływa na ła-

twość żelowania. Należy zaznaczyć, że temperatura 

kleikowania omawianej skrobi jest niższa niż skrobi 

pszennej. Ponadto ziarno prosa zawiera mniejszą 

ilość błonnika w  porównaniu z  ziarnem pszenicy. 

Najważniejszymi frakcjami błonnika są: celuloza, li-

gniny lub pentozany. Drugą pod względem wielkości 

frakcją w ziarnie prosa jest białko, o dosyć wysokiej 

strawności, przekraczającej 85%. W składzie biał-

ka występują cenne aminokwasy egzogenne, takie 

jak: leucyna, izoleucyna lub metionina. Cenną cechą 

z punktu widzenia żywieniowego jest brak białek 

glutenowych, co  pozwala na  włączenie prosa lub 

jego produktów do diety osób chorych na celiakię. 

W białku prosa dominują głównie gluteiny, a nie, 

jak w przypadku np. pszenicy, prolaminy. Dlatego 

ich brak umożliwia włączenie ziarna prosa oraz je-

go przetworów w skład diety bezglutenowej. Proso, 

podobnie jak pozostałe zboża, jest naturalnym źró-

dłem takich pierwiastków jak: magnez, potas, żelazo, 

Kasza jaglana gierczycka

Co  ciekawe, kasza jaglana gierczycka 
w  2007  roku została wpisana przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na  listę 
produktów tradycyjnych. Wśród zalet wspo-
mnianej kaszy należy wymienić dużą za-
wartość witamin z  grupy B  oraz składników 
mineralnych wpływających pozytywnie 
na kondycję włosów oraz paznokci (odmiana 
gierczycka zawiera dużo mikroelementów, 
m.in.: żelazo, mangan, cynk). ci
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a także witamin z grupy B. Znaczna zawartość krzemu 

w kaszy jaglanej wpływającego na dobry stan cery, 

paznokci oraz włosów umożliwia jego zastosowanie 

także do celów kosmetycznych. Wartość odżywcza 

prosa determinuje jego właściwości prozdrowotne, 

przejawiające się w działaniu odkwaszającym orga-

nizm, wzmacniającym układ odpornościowy, anty-

bakteryjnym oraz przeciw grzybiczym. 

Kasza jaglana

Najbardziej popularnym wśród konsumentów pro-

duktem z prosa jest kasza jaglana, która ze względu 

na swoje walory smakowe zyskała miano królowej 

kasz. Przede wszystkim jest produktem lekkostraw-

nym i stanowi doskonały dodatek do dań mięsnych, 

wegetariańskich oraz wyrobów piekarskich i cukier-

niczych. Kasza jaglana po  ugotowaniu przyjmuje 

barwę żółto-białą, natomiast jej konsystencja jest 

bardzo zbliżona do konsystencji purée ziemniacza-

nego. Dzięki temu może odgrywać rolę czynnika 

teksturotwórczego w produktach. 

Mąka jaglana

Obok kaszy jaglanej znaczenie technologiczne 

ma także mąka jaglana, która pod względem sen-

sorycznym ma gorzki posmak oraz lekko orzecho-

wy zapach. Cechą charakterystyczną tej mąki jest 

znaczna zdolność do pęcznienia. Jednak pomimo 

tego mąka jaglana ma ograniczone zastosowanie 

technologiczne, głównie w piekarstwie. Wszystko 

za sprawą braku ważnego w piekarnictwie czynnika 

strukturotwórczego, czyli glutenu. Dlatego też mąka 

może być stosowana jedynie jako komponent mie-

szanek wypiekowych lub makaronowych. 

Produkty piekarskie z kaszą jaglaną
W przypadku kaszy jaglanej jej niepodważalną za-

letą jest brak glutenu. Dlatego jej główne zastoso-

wanie będzie ukierunkowane nie tylko na poprawę 

lub wzbogacenie profilu smakowo-zapachowego 

produktów, ale także na  wytwarzanie produktów 

adresowanych do osób chorych na celiakię. Produkty 

piekarskie to przede wszystkim cały asortyment chle-

ba oraz bułek. Z racji ich obecności w codziennej die-

cie większości konsumentów w celu wykorzystania 

prosa i jego produktów wskazane są pewne innowa-

cje, zarówno w składzie recepturowym, jak i w tech-

nologii. Interesującym produktem pod względem 

sensorycznym oraz o wysokiej wartości odżywczej 

jest chleb z dodatkiem kaszy jaglanej lub na jej ba-

zie. Zaletą takiego chleba jest łagodny, harmonijny 

smak. Co więcej, chleb jaglany ma wilgotną teksturę, 

nie kruszy się podczas krojenia oraz nie czerstwieje 

podczas dłuższego przechowywania. Do przygoto-

wania takiego chleba można użyć drożdży, które 

roztwarza się w mleku z dodatkiem cukru. General-

nie zasada otrzymywania takiego chleba opiera się 

na uprzednim moczeniu kaszy jaglanej w wodzie, jej 

pęcznieniu, ucieraniu lub miksowaniu na jak najbar-

dziej gładką masę. Jeżeli konsystencja masy jest zbyt 

Sernik jaglany

Jeżeli robimy sernik na zimno, wówczas 
ugotowaną kaszę jaglaną należy przełożyć 
do miski, zblendować, po czym dodać serek 
homogenizowany, cukier oraz niewielką ilość 
rozpuszczonej w wodzie żelatyny lub agaru. 
Całość należy ponownie zmiksować i przeło-
żyć do natłuszczonej formy, wyłożonej herbat-
nikami lub biszkoptami. Na wierzchu sernik 
można udekorować owocami sezonowymi 
oraz zalać galaretką. Ciasto po wychłodzeniu 
stanowi doskonały, orzeźwiający deser. Po-
dobnie wygląda postępowanie w przypadku 
klasycznego sernika. Przy czym tu nie stosuje 
się dodatku substancji żelującej, a serek ho-
mogenizowany zastępowany jest serem twa-
rogowym. Ugotowaną kaszę jaglaną należy 
utrzeć z dodatkiem sera twarogowego, cukru 
lub miodu, żółtka jaja. Można zastosować nie-
wielki dodatek mąki orkiszowej oraz proszku 
do pieczenia w celu polepszenia wyrastania 
ciasta. Wymieszaną masę należy przenieść 
do formy, można dodać pokrojone brzoskwi-
nie. Sernik jaglany należy piec w temp. ok. 
180°C przez 30 min. w
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luźna, można zastosować dodatek mąki pszennej, 

mąki orkiszowej lub płatków owsianych. Połączoną 

masę przenosi się do natłuszczonej formy oraz piecze 

w temperaturze około 210°C przez ponad godzinę. 

W omawianym przypadku kasza jaglana powinna 

chłonąć wodę przez kilka godzin, w temperaturze 

ok. 30°C. Pewnym rozwiązaniem, zamiast pozosta-

wienia kaszy do swobodnego chłonięcia wody, jest jej 

gotowanie z wodą, podczas którego skrobia kleiku-

je, a kasza mięknie. Przy czym należy pamiętać, aby 

stosunek kaszy do wody był nie większy niż 1:2, gdyż 

większy dodatek wody wpłynie negatywnie na kon-

systencję chleba. W celu podniesienia wartości proz-

drowotnej takiego chleba oraz jeszcze większego po-

lepszenia smakowitości można zastosować dodatek 

nasion roślin oleistych (dynia, słonecznik, len, mak), 

nasion czarnuszki lub każdych innych, wedle upodo-

bań konsumentów. Należy także pamiętać o choćby 

niewielkim dodatku najbardziej smakotwórczej sub-

stancji, czyli soli kuchennej. Naturalnie obok chleba 

podobnym wariantem „jaglanym” mogą być także 

bułki lub bagietki. Wszystko wedle upodobań kon-

sumentów. Wersja otrzymywania chleba jaglanego 

na bazie mąki jaglanej jest nieco prostsza w porów-

naniu do tej opartej na kaszy jaglanej. W przypad-

ku chleba z mąki jaglanej zostaje pominięty etap 

związany z wielogodzinnym chłonięciem wody przez 

kaszę jaglaną lub jej powolnym gotowaniem. W tym 

przypadku technologia produkcji chleba jest zbliżo-

na do tej opartej na mące pszennej. Mąka jaglana lub 

jej mieszanka z mąką orkiszową lub pszenną mie-

szana jest z dodatkiem soli kuchennej z płynnymi 

składnikami, takimi jak: woda, zaczyn drożdżowy 

oraz olej. Następnie po osiągnięciu gładkiej konsy-

stencji ciasto pozostawiane jest do wyrośnięcia w cie-

płym miejscu. Po upływie niespełna 40 min całość 

przekładana jest do natłuszczonej formy oraz pie-

czona w piekarniku o temp. 180°C przez około 35 min. 

Wyroby cukiernicze z kaszą jaglaną
W tradycyjnej kuchni kasza jaglana była stosowana 

jedynie jako dodatek do dań mięsnych, garmażeryj-

nych lub potraw wegeteriańskich. Jednak z czasem 

znajdowała coraz szersze zastosowanie, a obecnie 

jest także wykorzystywana w cukiernictwie. Omawia-

na kasza po ugotowaniu ma konsystencję zbliżoną 

do kaszy manny. Jej smak jest harmonijny, łagodny, 

a także współgra z innymi smakami, gdyż nie jest do-

minujący. W związku z tym wielu konsumentów ce-

ni zastosowanie ugotowanej kaszy jaglanej podczas 

przygotowania zimnych, słodkich deserów. Ugotowa-

na kasza może być zmiksowana z mlekiem, miodem, 

jogurtem lub mlekiem kokosowym. Do tak powstałej 

masy można dodawać cukier do smaku, bakalie, takie 

jak: orzechy, rodzynki, daktyle, figi, wiórki kokosowe, 

lub kawałki czekolady. Gotowa masa przeniesiona 

do wysokich szklanek lub pucharów, udekorowana 

owocami oraz listkiem mięty może być przykładem 

deseru dla smakoszy znudzonych tradycyjnym pu-

charkiem lodów z bakaliami. Ugotowana kasza ja-

glana jest doskonałym dodatkiem nie tylko do dese-

rów, ale również do przygotowania ciastek jaglanych. 

Do ich przygotowania niezbędna jest porcja ugoto-

wanej na sypko kaszy jaglanej, którą należy utrzeć 

lub zmiksować z  dodatkiem cukru, kakao, bakalii 

lub migdałów. Połączoną masę można przekładać 

do foremek silikonowych lub bezpośrednio na papier 

do pieczenia. Ciastka przed włożeniem do piekarnika 

można udekorować wiórkami kokosowymi, koloro-

wymi posypkami lub rozdrobnionymi orzechami. Cia-

steczka jaglane należy wypiekać w temp. 180°C przez 

ok. 30  min. Takie ciastka są  pożywną alternatywą 

dla osób unikających glutenu, także w produktach 

ciastkarskich. Jeśli ciastka, to również ciasta mogą 

być przygotowane z dodatkiem kaszy jaglanej. Wśród 

takich możemy wyróżnić: ciasta owocowe, serniki lub 

ciasta z kremami. Podstawą jest tu ugotowana kasza 

jaglana. Kaszę można gotować z dodatkiem wody 

lub mleka. Następnie w zależności od rodzaju ciasta 

należy stosować różne dodatki.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.  




