
SSzzppaarraaggii 
ppaasstteerryyzzoowwaannee 

Do konserwowania powinny być wykorzystane szparagi
bezpośrednio po zbiorze. Dokładnie umyć, oczyścić
z twardych włókien, przyciąć od dołu, opłukać, powią-
zać w pęczki lub pokrajać w kawałki długości 4–5 cm.
Szparagi można konserwować w całości lub pokrojone.
Do konserwowania w całości trzeba wykorzystać wyso-
kie słoje. Przygotowane szparagi obgotować. Włożyć do
wrzącej wody i trzymać przez 3 min w stanie wrzenia.
Odcedzić i umieścić całe szparagi (na stojąco) w wygoto-
wanych lub wyprażonych słojach, zalać gorącą zalewą
przygotowaną z wody, soli i cukru. Zamknąć słoje. Pa-
steryzować w temp. 95°C przez 30 min. Po upływie 24
godz. pasteryzować ponownie przez 30 min, a po upły-
wie następnej doby po raz trzeci (25 min). 
Przechowywać w chłodnym, zacienionym pomieszcze-
niu. Szparagi pasteryzowane wykorzystuje się tak jak
świeże. 

Szpinak 
rodzina komosowatych 

Szpinak uprawiany był w Persji już przed 2000 lat. Do Europy przywieźli go
Arabowie, którzy spopularyzowali uprawę tej rośliny w IX w. w Hiszpanii,
stąd rozpowszechnił się w całej Europie. Obecnie szpinak jest warzywem po-
pularnym na wszystkich kontynentach. 
W Polsce produkuje się go na dużą skalę zarówno do konsumpcji w stanie
świeżym, jak i do mrożenia. 

WALORY ODŻYWCZE I ZDROWOTNE 

Szpinak (100 g) dostarcza: 16 kcal energii, 2,6 g bia∏ka, 3,0 g w´glowodanów, 2,6 g b∏on-
nika, 4243 µg beta-karotenu, 67,8 mg witaminy C, 0,106 mg witaminy B1, 0,192 mg wi-
taminy B2, 235 mg potasu, 93 mg wapnia, 29 mg fosforu, 53 mg magnezu, 2,8 mg ∏a-
two przyswajalnego ˝elaza itp. Szpinak jest zasadotwórczy, bogaty w chlorofil. 

1 kg oczyszczonych szparagów
3–4 szklanki wody

1,5 ∏y˝eczki soli
5 dag cukru 

281



Jego wartość zmniejsza występujący w liściach kwas szczawiowy. Szczawiany wpły-
wają odwapniająco na organizm i dla niektórych osób są szkodliwe. Szpinak mogą spo-
żywać ludzie otyli, gdyż jest niskokaloryczny.

Szpinak był nazywany „królem warzyw” i był zalecany we wszelkich postaciach nie-
dokrwistości, zaburzeniach czynności serca, kłopotach z nerkami, problemach trawien-
nych i wszelkich stanach osłabienia i ogólnego upośledzenia czynności organizmu.

Średniowieczni lekarze zalecali spożywanie szpinaku jako niezawodną metodę
zwalczania zatwardzenia, a w XVI w. cała Europa zajadała się nim jako smaczną i sku-
teczną w zwalczaniu wielu dolegliwości jarzyną. 

Szpinak jest łatwo przyswajalny i mogą go zjadać zdrowi ludzie, dzieci i młodzież.
Może być skutecznie stosowany w zwalczaniu anemii, działa ogólnie odżywczo na orga-
nizm, odciąża pracę serca, zapobiega u dzieci krzywicy, powinien być również uwzględ-
niany w dietach odchudzających. 

Wiele badań potwierdziło, że szpinak ma działania przeciwnowotworowe (takie
działania mogą mieć zwłaszcza warzywa zielone i pomarańczowe, ponieważ zawierają
duże ilości karotenoidów). 

Jedyną jego wadą jest, jak wspomniano wyżej, zawarty w szpinaku kwas szczawio-
wy, który wiąże zawarty w pokarmie wapń i czyni go nieprzyswajalnym dla organizmu. 

Szpinaku nie powinny spożywać osoby cierpiące na kamicę nerkową, ponieważ –
powstały w wyniku wiązania wapnia przez kwas szczawiowy – szczawian wapnia jest bu-
dulcem kamieni nerkowych. 

PORADY PRAKTYCZNE 

Szpinak można spożywać zarówno w stanie świeżym, jak i w przetworach (przeciery,
mrożonki). Młody szpinak smakuje wyśmienicie na surowo. Szpinak, którego chcemy
użyć do sałatek, powinien być dokładnie umyty. Grubsze łodyżki i liście należy pokro-
ić nożem (podobnie postępujemy, gdy chcemy go ugotować). 

Gotowanie szpinaku w dużej ilości wody jest marnotrawstwem zawartych w nim wi-
tamin i składników mineralnych, które rozpuszczają się w wodzie. Najlepiej jest krótko
go dusić pod przykryciem we własnym soku (szpinak wydziela go obficie – do tego do-
chodzi woda pozostała na liściach po umyciu), wywaru nie wylewać, raczej szpinak za-
gęścić odrobiną zasmażki.

Do przyprawienia szpinaku doskonale nadaje się gałka muszkatołowa i biały
pieprz. Jeśli wydaje się nam zbyt cierpki, można dodać trochę śmietany.

Ze względu na to, że szpinak zawiera kwas szczawiowy wskazane jest dodawanie do
potrawy zsiadłego mleka lub jajka, aby wyrównać straty wapnia. 
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PRZEPISY KULINARNE 

SSzzppiinnaakk zzaassmmaa˝̋aannyy czas przygotowania 20–25 min 4 porcje

Szpinak przebrać, opłukać, sparzyć, odcedzić, przestu-
dzić. Następnie zemleć lub posiekać tasakiem. Masło
rozgrzać, wymieszać z mąką, zasmażyć, nie rumieniąc,
dodać do szpinaku razem ze śmietaną, zagotować i do-
prawić roztartym z solą czosnkiem. 

KKoottlleettyy zzee sszzppiinnaakkuu czas przygotowania 15–20 min 4–5 porcji

Szpinak przebrać, opłukać, sparzyć wrzącą wodą, odce-
dzić, wystudzić. Następnie zemleć razem z namoczoną
w mleku i odciśniętą bułką. Masło rozgrzać, wymieszać
z mąką, zasmażyć, nie rumieniąc, połączyć ze szpina-
kiem i jajkami, doprawić. Z przygotowanej masy formo-
wać w bułce tartej owalne kotleciki, smażyć z obu stron
na silnie rozgrzanym tłuszczu. Podawać z ziemniakami. 

OOmmlleett zzee sszzppiinnaakkiieemm czas przygotowania 20–25 min 2 porcje

Jaja umyć, oddzielić żółtka od białek. Z białek ubić pia-
nę na sztywno. Żółtka roztrzepać z 2 łyżkami mąki, do-
dać pianę i lekko wymieszać, doprawiając do smaku so-
lą. Na silnie rozgrzanej patelni położyć masło, wlać po-
łowę porcji ciasta i smażyć omlet, przykrywając go po-
krywką. Gdy spód omletu lekko się zarumieni, a góra
będzie jeszcze wilgotna, przewrócić omlet na drugą stro-
nę i dosmażyć. W ten sam sposób usmażyć drugi omlet.
Szpinak przebrać, starannie umyć w kilku wodach,
wrzucić na osolony wrzątek i na silnym ogniu gotować
5–8 min. Dokładnie odcedzić i posiekać nożem na de-
sce. Z 1 łyżki mąki, margaryny i mleka zrobić jasną za-
smażkę, wymieszać ze szpinakiem, doprawić do smaku
solą czosnkową i pieprzem. Przez chwilę gotować, aby
odparować nadmiar wilgoci. Nałożyć farsz szpinakowy
na usmażone omlety, podawać złożone na połowę. 

2 jaja
3 ∏y˝ki màki

1 ∏y˝ka mas∏a
50 dag szpinaku

1 ∏y˝ka margaryny
3 ∏y˝ki mleka

sól, pieprz
sól czosnkowa

1 kg szpinaku
∏y˝ka mas∏a

2 jaja
11/2 ∏y˝ki màki

szklanka mleka
czerstwa bu∏ka

8 ∏y˝ek tartej bu∏ki
10 dag t∏uszczu

sól, czosnek 

1 kg szpinaku
∏y˝ka mas∏a
2 ∏y˝ki màki

2/3 szklanki Êmietany lub mleka
sól, czosnek 
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SSzzppiinnaakk zzaappiieekkaannyy czas przygotowania 30–35 min 4 porcje

Szpinak przebrać, opłukać, sparzyć, odcedzić i wystu-
dzić. Zemleć, wymieszać ze śmietaną, doprawić. Naczy-
nie żaroodporne wysmarować masłem, włożyć szpinak,
wbić jaja, posypać startym serem i zapiec w piekarniku
nagrzanym do 250°C. 

ZZuuppaa sszzppiinnaakkoowwaa czas przygotowania 25–30 min 4 porcje

Obrane, pokrajane w kostkę ziemniaki obgotować w ma-
łej ilości wody i miękkie, ale nie rozgotowane, odcedzić.
Zagotować mleko z wodą, dodać ziemniaki, roztarty
z solą czosnek, podprawić zasmażką z boczku i mąki,
dodać posiekany umyty szpinak, zagotować i przyprawić
zupę do smaku. Na talerze położyć po łyżce śmietany.
Można też dodać po jednym posiekanym jajku na twar-
do lub kilka kostek sera twarogowego, lub łyżeczkę star-
tego żółtego sera. 

SSzzppiinnaakk zz ssoosseemm 
oorrzzeecchhoowwyymm 
((kkuucchhnniiaa oorrmmiiaaƒƒsskkaa)) czas przygotowania 20 min 1 porcja

Szpinak przebrać, włożyć do garnka z niewielką ilością
wody, posolić i udusić na małym ogniu, po czym wyło-
żyć na sito i lekko odcisnąć. Następnie zmieszać go
z drobno pokrajaną przesmażoną cebulą, posypać pie-
przem, ostudzić. 
Sos: Podsmażyć na maśle mąkę, rozprowadzić gorącą
wodą, dodać cukier i orzechy. Tak przygotowanym so-
sem polać szpinak.

JJaajjeecczznniiccaa zzee sszzppiinnaakkiieemm 
((kkuucchhnniiaa oorrmmiiaaƒƒsskkaa)) czas przygotowania 20–25 min 1 porcja

Grubo pokrajany szpinak nieco poddusić, po czym prze-
łożyć na patelnię na rozgrzane masło, zalać roztrzepany-
mi jajkami i dopiec w piekarniku. Przed podaniem po-
sypać jajecznicę solą i pieprzem. 

2 jaja
20 dag szpinaku

5 dag mas∏a
sól, pieprz 

25 dag szpinaku
2,5 dag cebuli

20 ml oleju s∏onecznikowego
5 dag sosu orzechowego 

SOS
3 g màki

2 dag mas∏a
2 g cukru

15 dag zmielonych orzechów 

30 dag liÊci m∏odego szpinaku
1/2 l mleka

5 Êredniej wielkoÊci ziemniaków
5 dag w´dzonego boczku

1 l wody
1 ∏y˝ka màki

1/2 szklanki Êmietany
sól, zàbek czosnku 

1 kg szpinaku
2 ∏y˝ki mas∏a

5 dag ˝ó∏tego sera
1/2 szklanki Êmietany

4 jaja
sól, czosnek 
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SSzzppiinnaakk ppoo aarraabbsskkuu czas przygotowania 20 min 4 porcje

Szpinak przebrać, opłukać. Czosnek rozetrzeć, podsma-
żyć na oleju, dodać szpinak i dusić 5–10 min na wolnym
ogniu pod przykryciem. Pod koniec duszenia dodać po-
siekany koperek i jogurt, doprawić. 

RRoollaaddkkii zzee sszzppiinnaakkiieemm czas przygotowania 50 min 4 porcje

Szpinak oczyścić, umyć, pokrajać. Cebulę i czosnek po-
siekać. Oliwę rozgrzać, zeszklić na niej czosnek i poło-
wę cebuli. Dodać szpinak, dusić 4 min. Przyprawić do
smaku solą, pieprzem, startą gałką muszkatołową. Pla-
stry schabu przyprawić solą, pieprzem, układać na nich
po 1/4 szpinaku i połowę twarogu, uformować roladki,
każdą spiąć wykałaczką. Podsmażyć na oleju. Podlać wi-
nem i rosołem, dusić 20 min na małym ogniu. Roladki
wyjąć. Do wywaru wlać śmietanę, zagotować, wsypać za-
smażkę, zagotować, przyprawić. Resztę szpinaku pod-
grzać, przełożyć z roladkami i sosem na talerz. Posypać
resztą twarogu i czerwonym pieprzem.

MMaakkaarroonn zz ssoosseemm 
sszzppiinnaakkoowwyymm czas przygotowania 20–25 min 4 porcje

Posiekany szpinak dobrze zmiksować z serem, orzecha-
mi, anchois, olejem z puszki, solą, pieprzem, gałką
muszkatołową. W rondlu zagotować osoloną wodę z oli-
wą z oliwek. Makaron wsypać do wrzątku, gotować bez
przykrycia ok. 10 min, a potem dokładnie odcedzić. Na
małym ogniu podgrzać sos szpinakowy. Podawać maka-
ron polany sosem i posypany parmezanem. 

45 dag posiekanego szpinaku (mro-
˝ony nale˝y rozmroziç)

22,5 dag serka mascarpone
2,5 dag mielonych 
orzechów w∏oskich

6 anchois z olejem z puszki
sól, pieprz

1 ∏y˝eczka ga∏ki muszkato∏owej
1 ∏y˝ka oliwy z oliwek

25 dag makaronu wstà˝ki
starty parmezan 

1 kg szpinaku
1 cebula

2 zàbki czosnku
2 ∏y˝ki oliwy

sól, pieprz
tarta ga∏ka muszkato∏owa

4 plastry schabu (po 10 dag)
10 dag twarogu

2 ∏y˝ki oleju
pó∏ szklanki wina bia∏ego

1/4 l roso∏u
3 ∏y˝ki zasma˝ki b∏yskawicznej

pieprz czerwony 

1 kg szpinaku
1/3 szklanki jogurtu, koperek

1/2 szklanki oleju
sól, czosnek 
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SSaa∏∏aattkkaa zzee sszzppiinnaakkuu czas przygotowania 15 min 3–4 porcje

Umyć szpinak, dokładnie odsączyć, wysuszyć bibułą ku-
chenną. Jaja ugotować na twardo, ostudzić zimną wodą,
obrać, pokrajać w plasterki. Polędwicę pokrajać w cien-
kie paski. Obrać cebulę, pokrajać w krążki, można też
sparzyć wrzątkiem. Umyć koperek, otrząsnąć z wody do
sucha, drobno posiekać. Szpinak, polędwicę, cebulę wy-
mieszać i położyć na talerzyki, posypać koperkiem i pie-
przem. Ocet wymieszać z kwaśną śmietaną, solą i cu-
krem. Sosem polać sałatkę. 

Ziemniaki 
rodzina psiankowatych 

Ziemniak – bylina należąca do roślin okopowych, uprawiana jest ze wzglę-
du na bulwy korzeniowe. Pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie od dawna
uprawiana była przez Azteków. W Europie ziemniaki pojawiły się w połowie
XVI w., przywiezione przez Hiszpanów. W Polsce znalazły się po raz pierw-
szy w XVII w., przywiózł je prawdopodobnie król Jan III Sobieski z wyprawy
wiedeńskiej. Początkowo traktowano je jako rośliny lecznicze i ozdobne. Do-
piero w połowie XVIII w. ziemniaki rozpowszechniły się jako roślina jadalna. 

WALORY ODŻYWCZE I ZDROWOTNE 

Białko ziemniaka nie jest w pełni wartościowe, powinno być uzupełnione niewielką ilo-
ścią białka zwierzęcego pełnowartościowego (mleko, sery, ryby, mięso), ale wartość bio-
logiczna białka ziemniaka jest wyższa niż np. białka pszenicy. Dzięki dużej zawartości
składników mineralnych o charakterze zasadowym, ziemniaki
równoważą kwasotwórcze oddziaływanie na organizm produk-
tów zbożowych i mięsnych, które są spożywane w znacznych ilo-
ściach. Do związków azotowych ziemniaka można zaliczyć tru-
jący glikoalkaloid – solaninę. Stężenie solaniny w zdrowych doj-
rzałych ziemniakach nie jest szkodliwe dla zdrowia i wynosi
od 2–20 mg w 100 g świeżej masy. W ziemniakach kiełkujących
na wiosnę i zzieleniałych stężenie to zwiększa się i może być
szkodliwe dla człowieka, dlatego ziemniaki kiełkujące trzeba
dokładnie i grubo obierać, wykrawając tzw. oczko. 

20 dag m∏odego szpinaku
4 jaja

25 dag pol´dwicy
1 ma∏a cebula

1/2 p´czku koperku
sól, Êwie˝o zmielony pieprz

3 ∏y˝ki octu winnego
20 dag kwaÊnej Êmietany

cukier 
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Dzi´ki du˝ej zawartoÊci
sk∏adników mineral-
nych o charakterze za-
sadotwórczym, ziem-
niaki równowa˝à kwa-
sotwórcze dzia∏anie
na organizm cz∏owieka
produktów zbo˝owych
i mi´sa


