ROŚLINY ZBOŻOWE

Płody roślin zbożowych i produkty zbożowe stanowią podstawowy składnik diety człowieka, w której stanowią
60–70%. Zboża mają wspólne pochodzenie botaniczne - są to trawy z rodziny wiechlinowatych. Do roślin zbożowych
zaliczamy także tzw. pseudozboża, które mają co prawda podobny skład jak zboża, ale należą do innej rodziny roślin.
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ROŚLINY ZBOŻOWE

PSZENICA

Pszenica jest
spożywana przez
około 30 % światowej
populacji, a jej
popularność stale rośnie,
nawet na obszarach
innych niż obszary
pochodzenia rośliny,
takich jak np. Ameryka
Południowa czy Azja.
Ze względu na wysoką
zawartość glutenu
pszenica jest zbożem
najlepiej wykorzystanym
w piekarnictwie.

ŻYTO

Żyto to typowe zboże
chlebowe. Jest szeroko
uprawiane w krajach
Europy Środkowej,
gdzie tradycyjnie jest
spożywany chleb żytni.
Żyto jest najczęściej
uprawiane na większych
wysokościach, ponieważ
jest bardziej odporne niż
pszenica.

JĘCZMIEŃ

Jęczmień jest
wykorzystywany do
produkcji słodu na
cele browarnicze, do
produkcji whisky
i wódki, ewent. paszy
dla zwierząt. Ludzie
najczęściej spożywają
go w postaci kaszy
i płatków.

OWIES

Owies cechuje wysoka
mrozoodporność,
dlatego jest uprawiany
na obszarach o zimnym
klimacie. Chociaż jest
wysoko ceniony
z żywieniowego punktu
widzenia, jest używany
głównie jako pasza
dla zwierząt. Ludzie
spożywają go głównie
w postaci płatków.

PSZENŻYTO

Pszenżyto to mieszaniec
pszenicy i żyta, ma
wysoki potencjał
plonowania i nie jest
trudny w uprawie.
Używany głównie jako
pasza dla zwierząt, nie
nadaje się do celów
piekarniczych.

RYŻ

Ryż jest najbardziej
rozpowszechnionym
zbożem na świecie,
uprawianym w celu
bezpośredniego
spożycia. Jest
podstawowym
artykułem spożywczym
w Azji.

KUKURYDZA

W naszych
szerokościach
geograficznych
kukurydza dojrzewa
z trudem, dlatego
jest głównie
wykorzystywana
jako pasza i kiszonki.
Z kukurydzy jest
produkowana skrobia,
syrop glukozowofruktozowy oraz
popcorn. Znajdziemy ją
również w biopaliwach
i biodegradowalnych
tworzywach sztucznych.

PROSO I SORGO

Są to zboża typowe
dla obszarów gorących
i suchych. Proso było
kiedyś powszechnie
uprawiane w naszym
kraju, dziś jest
raczej rzadkością.
Przetworzone proso
nazywane jest jagłą.
Sorgo nie jest uprawiane
w Republice Czeskiej
prawie wcale.

PSEUDOZBOŻA

GRYKA ZWYCZAJNA

Gryka to roślina jednoroczna, rodzi
orzechy o prostych, ostrych kantach.
Spożycie ziarna jest korzystne
dla zdrowia człowieka - gryka ma
działanie przeciwutleniające, poprawia
elastyczność naczyń krwionośnych,
obniża ciśnienie krwi, korzystnie
wpływa na trawienie itp. Mąka
gryczana jest dodawana do pieczywa,
naleśników czy makaronów. Gryka jest
również spożywana w postaci kaszy i
owsianki.

SZARŁAT WYNIOSŁY
(AMARANT)

Szarłat wyniosły to roślina jednoroczna,
ma małe szaro-zielone nasiona, które
są zbierane stopniowo, a ponieważ
nie można ich rozłupać, są mielone
w całości. Mąka z amarantusa jest
dodawana do pieczywa i herbatników
- pozytywnie wpływa na ich
konsystencję.

QUINOA
(KOMOSA RYŻOWA)

Komosa ryżowa to jednoroczna
roślina o niewielkich nasionach
w jasnokremowym kolorze.
Nieoczyszczone nasiona komosy
pokryte są związkiem chemicznym
o gorzkim smaku, dlatego należy je
zetrzeć lub dokładnie wypłukać. Liście
również są jadalne. Mąka z komosy jest
dodawana do pieczywa.

MIŁKA ABISYŃSKA
(TEFF)

Miłka abisyńska to trawa uprawiana
głównie w tropikach i subtropikach.
Jej małe nasiona w kolorze białym,
czerwonym i czarnym wykazują
wysoką wartość odżywczą.

