
ITG1TS1_technologia_Olas_30kwietnia 

Temat: Kasze: charakterystyka, wartość odżywcza. 

Proszę zapoznać się z wiadomościami zawartymi w podręczniku strony od 157 do 162. 

Proszę w zeszycie zapisać temat lekcji oraz notatkę według poniższego schematu. 

1. Etapy otrzymywania kasz:  

a) obróbka wstępna – usunięcie zanieczyszczeń, sortowanie wg wielkości, 

b) obłuskiwanie (krótka notatka), 

c) sortowanie (krótka notatka), 

d) obtaczanie (krótka notatka), 

e) rozdrabnianie (krótka notatka), 

f) polerowanie (krótka notatka), 

g) inne zabiegi (krótka notatka). 
 

2. Asortyment kasz: 

a) z gryki 

- kasza gryczana prażona :cała, łamana (drobna zwana krakowską) 

- nieprażona: cała, łamana 

b) z owsa: 

- owsiana (krótka notatka) 

- płatki (krótka notatka) 

c) ryż :  

- ryż (krótka notatka) 

- płatki (krótka notatka) 

- ryż parboiled (krótka notatka) 
 

3. Ryż (notatka) 
 

4. Wartość odżywcza kasz. 

Wartość odżywcza kasz zależy od gatunku zboża, z którego powstała i sposobu obróbki. Kasze gruboziarniste 

mają większą wartość odżywczą ponieważ w procesie obróbki nie tracą składników zawartych w zewnętrznych 

warstwach ziarna takich jak witaminy i składniki mineralne. Główne składniki chemiczne ziarna to: 

a) woda – zawartość od 12% (płatki owsiane) do 15,5%; kasze należą do produktów suchych, mała zawartość 

wody sprawia że kasze zachowują długą trwałość, 

b) białko – ilość od 14% w płatkach owsianych do 8% w ryżu, to białko niepełnowartościowe zawierające 

niewielkie ilości aminokwasów egzogennych takich jak lizyna i tryptofan, 

c) tłuszcz – niewielka zawartość, wyjątek to płatki owsiane 6,5% i kasza jaglana 3,5%, jest to tłuszcz wartościowy 

dla organizmu zawierający NNKT, 

d) węglowodany (bez błonnika) to główny składnik w ilości ok 70%, węglowodany te występują głównie w formie 

skrobi i dlatego mogą być strawne dopiero po obróbce termicznej, 

e) błonnik pokarmowy – kasze to bardzo dobre źródło błonnika – najwięcej jest w kaszy gryczanej 2% i płatkach 

owsianych 1,3%. Szczególne znaczenie ma błonnik z owsa ponieważ połowę błonnika stanowi frakcja 

rozpuszczalna w wodzie ważna w żywieniu. Błonnik owsa zawiera też β-glukan, który absorbuje cholesterol w 

przewodzie pokarmowym, 

f) popiół czyli składniki mineralne – najwięcej w kaszach gryczanych 1,8%, płatkach owsianych i ryżu po 1%; 

ważna jest obecność Mg, P i K. Zawarte w kaszach składniki mineralne oraz białko wykazują działanie 

zakwaszające na organizm; 

g) wartość energetyczna – jest bardzo wysoka od 390 kcal dla płatków owsianych do 347 kcal dla kaszy 

jęczmiennej. Potrawy z kasz drobnych są lekkostrawne, a z grubych ciężkostrawne bo zawierają dużo 

błonnika. 
 

5. Przechowywanie kasz. (krótka notatka). 


