
ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY  maj 201746

Królująca na staropolskich 
stołach, wyparta z nich przez 
ziemniaki – kasza wraca do łask.

BEATA BURTNIAK, PZDR w Myśliborzu
JOANNA SURGIEL, PZDR w Sławnie

Kasze to nasiona zbóż oczyszczone z 
niejadalnych części ziaren. Ta zdro-

wa żywność, którą, niestety, nie każdy 
lubi. Pod względem wartości odżywczej 
przewyższa makaron, ziemniaki czy ryż. 

Kasze na stół
Kasze, ze względu na dużą zawar-
tość skrobi, są dość kaloryczne, ale 
– uwaga – nie tuczą, dlatego są zale-
cane osobom będącym na diecie. 

Kasza jaglana 
z zapiekanymi jabłkami
szklanka kaszy jaglanej, szczypta 
soli, łyżeczka masła + do 
wysmarowania naczynia, 2 szklanki 
wody +wrzątek do sparzenia kaszy, 
2 łyżki miodu, duże winne jabłko, 
pół szklanki słodkiej śmietanki 

MANNA
Powstaje podczas przemiału pszenicy na 
mąkę. Jest lekkostrawna. Polecana oso-
bom ze schorzeniami układu pokarmowe-
go i po operacjach brzusznych. Wykazuje 
działanie lekko zapierające – powinna być 
elementem diety osób nękanych przez 
biegunki. Nadaje się do zup mlecznych, le-
gumin, kremów. Polecana podczas chorób, 
którym towarzyszy gorączka.

JAGLANA
Powstaje w procesie przeróbki ziarna 
prosa. Zawiera najwięcej, chroniącego 
przed anemią żelaza ze wszystkich kasz. 
Pochodząca z niej lecytyna zapewnia 
nie tylko prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego, ale także poprawia 
pamięć. Dostarcza krzemu, który spra-
wia, że mamy mocne kości, paznokcie 
i włosy. Zapewnia elastyczność naczyń 
krwionośnych i skóry. Wzmacnia odpor-
ność. Doskonała dla osób cierpiących na 
alergię i niedokrwistość. Najlepiej sma-
kuje zapiekana z twarogiem, leguminą 
oraz jako dodatek do mleka.

KUSKUS
Uzyskuje się ją z twardej pszenicy durum. 
Spośród kasz ma najwięcej białka i wę-
glowodanów. Pomaga szybko odzyskać 
siły po większym wysiłku. Lekkostrawna, 
mogą ją jeść osoby z chorobą wrzodową 
i dolegliwościami wątroby oraz dróg żół-
ciowych. Ma mało błonnika. Polecana tym, 
których męczą biegunki. Niewielka ilość 
błonnika sprawia, że po zjedzeniu tej ka-

szy nie ma wzdęć. Warto wypróbować ją 
z miodem i orzechami. To doskonały po-
mysł na codzienne śniadanie.

KUKURYDZIANA
Otrzymywana z obłuskanego, połamane-
go ziarna kukurydzy. Nie zawiera glutenu. 
Dostarcza luteiny, korzystnie wpływają-
cej na wzrok. Lekkostrawna, doskonale 
nadaje się na kiełki dla osób, które nie 
mogą przeciążać układu pokarmowe-
go. Najlepiej podawać ją z mięsem 
i warzywami.

GRYCZANA
Wytwarzana z nasion gryki. Może 
być prażona. Daje nam białko wy-
sokiej wartości odżywczej. Zawie-
ra przeciwutleniacze, które chronią 
m.in. przed chorobami nowotworowy-
mi. Jest dobrym źródłem magnezu i wita-
min z grupy B. Ma niski indeks glikemicz-
ny. Nadaje się dla diabetyków.

JĘCZMIENNA
Z jęczmienia produkuje się pęczak, kaszę 
perłową i wiejską. Niski indeks glikemicz-
ny sprawia, że jest wskazana dla diabety-
ków. Ma fitozwiązki, które m.in. wzmac-
niają mięśnie i naczynia krwionośne oraz 
działają ochronnie na wątrobę, nerki i ser-
ce. Obfituje w beta-glukan, który zmniejsza 
ilość złego cholesterolu we krwi. Jest naj-
lepszym źródłem witaminy PP, dostarcza 
spore ilości rozpuszczalnego błonnika. 
Najlepiej smakuje w postaci farszu lub jako 
kotlety.

NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY KASZ

kremówki, cynamon, cukier, łyżka 
wiórków kokosowych
Kaszę zalać wrzątkiem w celu pozbycia się go-
ryczki. Odcedzić i zalać dwiema szklankami 
wody, dodać szczyptę soli i łyżeczkę masła. 
Gotować na małym ogniu przez ok. 20 min. 
Do ugotowanej kaszy dodać miód oraz ły-
żeczkę cynamonu. Wymieszać. Naczynie ża-
roodporne wysmarować masłem, nałożyć 
ugotowaną kaszę. Kaszę polać połową poda-
nej ilości słodkiej śmietanki. Jabłko umyć i po-
kroić w plasterki. Ułożyć je na kaszy, posypać 
cukrem i cynamonem, zalać resztą śmietanki 
i posypać kokosem. Naczynie żaroodporne 
wstawić do piekarnika. Zapiekać w tempera-
turze 180oC przez ok. 30-40 min.

PORADNIK GOSPODYNI
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Kremowa kasza 
gryczyczana z warzywami

100 g kaszy gryczanej, 100 g brukselki, 
250 g pieczarek, duża papryka, 
100 g serka mascarpone, sól, pieprz
Kaszę ugotować wg przepisu na opakowaniu. 
Brukselkę gotować około 5-7 minut w osolo-
nej wodzie. Po ugotowaniu obrać z niej liście. 
Pieczarki obrać i pokroić w plastry. Paprykę 
obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w 
słupki. Na masełku podsmażyć pieczarki, gdy 
już puszczą sok dodać do nich paprykę. Do-
dać soli i pieprzu do smaku. Gdy papryka bę-
dzie miękka wsypać kaszę, chwilkę smażyć. 
Kolejno dodać mascarpone i dokładnie wy-
mieszać. Smażyć aż do rozpuszczenia serka. 
Dodać listki brukselki i smażyć chwilkę na 
wolnym ogniu. Doprawić ewentualnie jesz-
cze pieprzem i solą.

Kotlety z kaszą gryczaną
500 g mielonego mięsa wieprzowego, 
czerwona cebula, mała czerstwa 
bułka, pół szklanki mleka, jajko, łyżka 
musztardy francuskiej, sól, pieprz, 
2 ząbki czosnku, 150 g ugotowanej kaszy 
gryczanej, oliwa do smażenia, bułka tarta
Bułkę namoczyć w mleku. Do miski wrzucić 
mięso i odciśniętą bułkę. Wbić jajko, dodać 
musztardę, pokrojoną cebulę, przeciśnięty 
przez praskę czosnek, wsypać kaszę i dokład-

nie połączyć składniki. Doprawić solą i pie-
przem. Uformować kotleciki. Smażyć na roz-
grzanej patelni z każdej strony.

Jaglane naleśniki 
ze szpinakiem

45 g mąki jaglanej, 45 g mąki pszennej, 
jajko, szklanka mleka, szczypta soli, 
250 g mrożonego szpinaku, 100 g sera 
feta, ząbek czosnku, sól, pieprz, masło 
klarowane
Przygotować naleśniki: wszystkie składni-
ki dokładnie zmiksować i odstawić na 10-15 
minut. W tym czasie zrobić farsz. W garnuszku 
z grubym dnem odparować szpinak. Dodać 
odrobinę masła i rozgnieciony ząbek czosnku, 
dusić chwilkę. Fetę pokroić w drobną kostkę 
i dodać do masy. Po rozpuszczeniu się sera 
doprawić do smaku. Usmażyć naleśniki. Na 
każdy z placków nałożyć farsz i ciasno zwinąć.

Prowansalski kurczak 
z warzywami i pęczakiem

¾ szklanki pęczaku, 3 cebule, 3 ząbki 
czosnku, cukinia, pierś z kurczaka, 
po jednej zielonej, czerwonej i żółtej 
papryce, pomidory w puszce, 
1 bulionetka drobiowa, łyżka ziół 
prowansalskich,  łyżeczka oregano, po 
pół łyżeczki soli i pieprzu, łyżka oleju

Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opa-
kowaniu. Na dużej patelni na oleju smażyć 
przez kilka minut pokrojoną w kostkę cebu-
lę z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. 
Następnie dodać pokrojone w paski piersi 
z kurczaka, smażyć kolejne kilka minut. Za-
lać pomidorami z puszki, wrzucić pokrojoną 
w kostkę paprykę, cukinię. Pod przykryciem 
dusić do zmięknięcia warzyw. Na koniec do-
dać bulionetkę drobiową, zioła prowansal-
skie, oregano, doprawić do smaku solą i pie-
przem. Wymieszać z wcześniej ugotowaną 
kaszą, po kilku minutach zdjąć z gazu.

Papryki z kuskusem
4 czerwone papryki, opakowanie kuskusa 
bez gotowania, cebula, pół cukinii, mała 
marchewka, pół puszki kukurydzy, kilka 
suszonych pomidorów, przyprawy, natka 
pietruszki, olej, 2,5 szklanki bulionu
Papryki umyć, przekroić tworząc czapeczkę 
i wyciągnąć środek papryki. Cebule pokroić 
w kosteczkę lub w piórka, cukinię w małą ko-
steczkę, marchewkę w małe słupki, a pomido-
ry suszone w paski. Wszystko wrzucić na patel-
nię i podsmażyć. Po krótkim smażeniu wsypać 
kaszę i zalać szklanką bulionu. Chwilę dusić aż 
bulion się wygotuje (wsiąknie w kaszę), dopra-
wić. Papryki nafaszerować, ułożyć w naczyniu 
żaroodpornym, podlać bulionem i piec ok 30 
minut w 190oC. Czas pieczenia może się wy-
dłużyć lub skrócić.


