
ROŚLINY STRĄCZKOWE



Ze względu na wysoką zawartość białka rośliny strączkowe są nazywane „mięsem dla ubogich“.  Na świecie występuje 
ponad 60 jadalnych gatunków roślin strączkowych, jednak tylko mała ich część jest powszechnie znana. Jadalna 
część roślin strączkowych to ich ziarna: wyłuskane, wysuszone, oczyszczone i posortowane.  

Liście często mają na 
końcówkach wąsy czepne, które 
umożliwiają roślinie wspieranie 
lub wspinanie się.  

Kwiaty są bardzo 
charakterystyczne, kształtem 
przypominają skrzydła motyla. 
Najczęściej zapylane są przez 
pszczołę miodną.

Na korzeniach są narośla, tzw. brodawki 
korzeniowe, na nich zaś żyją bakterie, które 
potrafią wiązać azot atmosferyczny. Dzięki 
takiej symbiozie roślina ma wystarczającą 
ilość azotu, potrzebnego do odżywiania.

Owocami roślin z rodziny 
bobowatych są strąki. Niedojrzałe 
zielone strąki niektórych roślin 
strączkowych są spożywane jako 
warzywa.

CHARAKTERYSTYKA BOTANICZNA



GROCH ZWYCZAJNY 
(Pisum sativum)

Groch jest uważany za najbardziej 
powszechną roślinę strączkową 

zarówno w Republice Czeskiej, jak  
i w całej Europie. Zjadane są zielone 

strąki oraz nasiona – niedojrzałe  
i dojrzałe. Pnącze grochu 

stosowane jest jako pasza dla 
zwierząt gospodarskich lub jako 

zielony nawóz.

BÓB 
(Vicia faba, syn. Faba vulgaris)

Roślina niezbyt wymagająca pod 
względem uprawy. W Republice 

Czeskiej wykorzystywana głównie do  
sporządzania mieszanek paszowych 

dla zwierząt. W innych krajach 
spożywana także przez ludzi w postaci 

niedojrzałych strąków i nasion.  

ORZACHA PODZIEMNA 
(ORZECH ZIEMNY, ORZECH 
ARACHIDOWY, FISTASZEK) 

(Arachis hypogaea)
Orzacha podziemna to roślina ciepłolubna, 
której nasiona są często mylnie uważane 

za orzechy. Jej owoce dojrzewają pod 
ziemią, przy czym kwiaty rosną na 

powierzchni, a po zapyleniu  
i przekwitnięciu   roślina wwierca je  
w ziemię na głębokość 5 cm, gdzie 
następnie rozwija się strąk. Nasiona 
mają szerokie zastosowanie. Oprócz 

bezpośredniej konsumpcji wytwarza się 
z nich olej, stosowany między innymi  

w farmacji i przemyśle kosmetycznym.  

SOJA WARZYWNA 
(Glycine max)

Soja to ciepłolubna roślina 
strączkowa, o szerokim zastosowaniu 

w przemyśle spożywczym, dlatego 
też jest rośliną strączkową 
najczęściej modyfikowaną 

genetycznie. Z soi wytwarza się 
mąkę, mleko, mięso, tofu (sojowy 
ser), wyroby z soi fermentowanej 
czyli tempeh, miso (pasta) oraz 
sos sojowy. Oprócz tego z soi 

produkuje się olej, wykorzystywany 
do wyrobu mydeł, lakierów, farb, 

emalii, syntetycznego kauczuku, zaś 
z białek zawartych w ziarnach soi 
wytwarzane jest włókno sojowe. 

CIECIERZYCA 
POSPOLITA 
(Cicer arietinum)

Ciecierzyca jest uprawiana głównie na 
terenach ciepłych i suchych, tam, gdzie 
inne rośliny strączkowe nie rosną zbyt 
dobrze. Uprawiane są dwie odmiany: 

odmiana „kabuli“, która ma jasne 
nasiona, wykorzystywane w przemyśle 

spożywczym oraz odmiana „desi“, 
która ma ciemne nasiona, stosowane 
najczęściej jako karma dla zwierząt. 

Ciecierzyca ma szerokie zastosowanie. 
Spożywa się młode rośliny, niedojrzałe 
strąki albo dojrzałe nasiona gotowane  

w całości albo zmielone na mąkę. 

SOCZEWICA JADALNA 
(Lens culinaris)

Soczewica należy do najbardziej 
lubianych roślin strączkowych, 

zwłaszcza w Indiach. Do optymalnego 
wzrostu potrzebuje ciepła i dobrze 
przepuszczalnej gleby. Soczewica 

występuje w wielu odmianach, 
różniących się wielkością ziaren, kolorem 

itp. Spożywa się młode listki, zielone 
strąki oraz dojrzałe nasiona, które gotuje 

się w całości, bądź mieli na mąkę.

FASOLA
(Phaseolus L.)

Rodzaj fasoli (Phaseolus L.) obejmuje 
około 230 gatunków. W Republice 

Czeskiej najczęściej  uprawiana jest 
fasola zwykła  (Phaseolus vulgaris), 

która ma postać krzewinki lub pnącza. 
Do wzrostu potrzebuje ciepła  

i wilgoci. Do konsumpcji przeznacza 
się zielone strąki oraz dojrzałe 

nasiona. 


