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WSTĘP
Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd), nazywana 

„quinoą” [17], a także: „zbożem Inków”, „ryżem peruwiań-
skim”, czy „matką zbóż” [8]. Jest to jedna z najstarszych ro-
ślin uprawowych na świecie, której początki sięgają 3. tyś. 
lat p.n.e. Wywodzi się z górzystych terenów Ameryki Połu-
dniowej (Andów), gdzie uprawiana była na olbrzymich po-
wierzchniach, ciągnących się od Kolumbii, przez Peru, aż 
po Chile [8]. Nasiona komosy stanowiły podstawowy skład-
nik codziennego pożywienia miejscowej ludności, spełnia-
jąc funkcje podobne do tradycyjnych zbóż. Walorem komosy 
ryżowej była możliwość uprawy jej w terenach górzystych, 
nawet do 4300 m n.p.m., czyli na wysokościach, na których 
uprawa innych gatunków była praktycznie niemożniwa lub 
znacznie ograniczona [17]. 

Dominacja komosy ryżowej w Ameryce Południowej za-
kończyła się wraz z przybyciem Hiszpanów. Wprowadzo-

ne na szeroką skalę, uprawy pszenicy i jęczmienia, a nawet 
ryżu, zastąpiły komosę ryżową oraz szarłat [24]. Nie bez zna-
czenia było też uznawanie przez miejscowych, obu tych ro-
ślin jako „rośliny święte”, czczone we wszelkich pogańskich 
obrzędach religijnych.

Ponowne zainteresowanie komosą ryżową przypada na 
drugą połowę XX wieku. Jak podaje Grochowski [17] zaczę-
ło ono gwałtownie wzrastać w miarę poznawania dużego po-
tencjału rolniczego rośliny, a także składu chemicznego na-
sion, zwłaszcza zawartości białka, o bardzo korzystnym pro-
filu aminokwasowym.

Celem	artykułu	jest	przedstawienie	ogólnej	charakte-
rystyki	komosy	ryżowej	oraz	możliwości	jej	wykorzysta-
nia	w	przetwórstwie	żywności.
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General characteristics and technological applicability of Quinna seeds®

Słowa	kluczowe:	komosa ryżowa, nasiona komosy, produk-
ty z nasion komosy, wykorzystanie technologiczne, rośliny 
alternatywne, pseudo-zboża.
Komosa ryżowa zaliczana jest do pseudozbóż, a te z kolei, 
do roślin alternatywnych. Rośliny alternatywne ze wzglę-
du na swój skład chemiczny oraz przydatność technologicz-
ną, mogą być zamiennikami lub cennym uzupełnieniem tra-
dycyjnych surowców spożywczych. Komosa ryżowa, podob-
nie jak szarłat, ma duże, potencjalne możliwości wykorzysta-
nia w technologii żywności. Dotyczy to nie tylko nasion, ale  
i produktów z nich otrzymywanych, takich jak mąka czy płat-
ki.

Key	words:	quinoa, quinoa seeds, quinoa products, techno-
logical applications of quinoa, alternative plents, pseudocer-
eals. 
Quinoa is considered to pseudo-cereals, and those for alter-
native crops. Plants alternatives, due to their chemical com-
position, and the usefulness of technological, may be substi-
tuted or a valuable complement to traditional raw materials 
in manufacturing food. Quinoa, as amaranth, has a large 
potential use in food technology, this concerns not only the 
seeds, but also received from them products such as flour or 
flaks.
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CHARAKTERYSTYKA BOTANICZNA 
KOMOSY RYŻOWEJ

Komosa ryżowa została sklasyfikowana przez Willdeno-
wa już w roku 1797 i zaliczona [17] do:

• rzędu – śródzłożone (Centrospermae),
• rodziny – komosowate (Chenopodiaceae) i
• gatunku – komosa ryżowa Willd (Chenopodium qu-

inoa).

Rodzina komosowate, do której należy komosa ryżowa, 
obejmuje ponad 100 zróżnicowanych gatunków, mogą to być 
zarówno rośliny zielne, krzewy, a nawet drzewa, najczęściej 
występujące jako flora pustynna i/lub stepowa, względnie 
porastające wybrzeża morskie, to typowe słonorośla, sucho-
rosty lub gruboszowate [8, 17]. W takich trudnych warun-
kach rośliny komosowate mogą istnieć i rozwijać się, mogą 
też być uprawiane na bardzo dużych wysokościach, w trud-
nych warunkach klimatycznych i glebowych. 

Jak podają cytowani wyżej autorzy [8, 17], w rodzinie tej 
można znaleźć zarówno liczne i uciążliwe chwasty (np. to-
warzyszące roślinom okopowym), jak i rośliny bardzo cenio-
ne, posiadające ugruntowane znaczenie gospodarcze, prze-
mysłowe czy paszowe (np. buraki: cukrowe, pastewne czy 
ćwikłowe, względnie szpinak).

Komosa ryżowa jest rośliną zielną, jednoroczną. Zna-
nych jest około 300 jej form uprawnych [8, 17], różniących 
się między sobą zabarwieniem samej rośliny i nasion, nie 
mówiąc o barwie kwiatostanów. Sama roślina może wykazy-
wać różne odcienie zieleni, może być też czerwona, a nawet 
fioletowa (rys. 1. i 2.).

Zabarwienie rośliny jest, w dużym stopniu, uzależnione 
od cech gatunkowych, ale także warunków środowiskowych, 
między innymi wilgotności [8, 17]. Zróżnicowana może być 
także wysokość roślin, mieszcząca się w przedziale od 20 
cm do 2 m.

Na rys. 3. przedstawiono, wygląd komosy ryżowej, a tak-
że jej kwiatostan, przekrój nasienia i system korzeniowy [17].

Łodyga komosy ryżowej ma kształt cylindryczny, w mia-
rę dojrzewania staje się pusta, szczególnie w dolnych czę-
ściach, przy ziemi. Liczba pędów nadziemnych może być 
różna, co też jest cechą odmianową, ale może zależeć tak-
że od warunków wzrostu, w tym glebowych i klimatycznych. 

Korzeń komosy ryżowej jest palowy, sięga na głębokość 
nawet 60 cm i ma liczne korzenie boczne [8, 17] (rys. 3D.). 

Liście komosy mają różną wielkość i kształt, zależnie od 
ich umiejącowienia. Liście dolne są zwykle większe i grubo 
ząbkowane, natomiast położone wyżej, są z reguły mniejsze, 
delikatniejsze, o kształcie lancetowatym [8].

Kwiaty komosy ryżowej są małe i niepozorne, wiatro-
pylne, przeważnie obupłciowe, albo żeńskie. Układają się 
w luźne, dwupromieniste wierzchotki (rodzaj kwiatosta-
nu). Umieszczone są w kątach liści [17]. Przeważnie wystę-
puje jeden kwiatostan, tak zwany szczytowy, a pozostałe są 
zwykle mniejsze i wyrastają na rozgałęzieniach. Kwiatosta-
ny mogą mieć dwa zasadnicze kształty, walcowaty lub kuli-
sty, ale mogą występować także kształty pośrednie. Wygląd 
i kształt kwiatostanu jest uzależniony od ich wielkości i dłu-
gości [8].

Owocem (nasieniem) komosy ryżowej jest tzw. orzeszek 
(rys. 4. i 5.). Ma on średnicę od 1,8 do 2,6 mm i grubość ok. 1 
mm [8, 17], jest to spłaszczona kuleczka o kształcie zbliżonym  

Rys.	1.	 Komosa	ryżowa	o	jasnozielonym	zabarwieniu	ło-
dyg	 i	 liści	 oraz	 jasnym	 zabarwieniu	 kwiatosta-
nów	i	nasion	[21].

fig.	1.		 Quinoa	 with	 a	 light	 green	 colored	 stems	 and	
leaves	and	light-colored	inflorescences	and	seeds	
[21].

 
Rys.	2.	 Komosa	 ryżowa	 o	 ciemnozielonym	 zabarwieniu	

łodyg	i	liści	oraz	o	fioletowym	zabarwieniu	kwia-
tostanów	[21].

fig.	2.		 Quinoa	with	dark	green	colored	stems	and	leaves	
and	purple	colored	inflorescences	[21].
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z Katedry Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie, a kontynu-
owane przez dr. Zbigniewa Grochowskiego. 

Komosa ryżowa cechuje się bardzo wysoką zdolnością 
adaptacyjną do naszych warunków glebowo-klimatycz-
nych. Okres jej wegetacji nie przekracza 150 dni, czyli mie-
ści się doskonale między późno wiosennymi i wczesno je-
siennymi przymrozkami. Uzyskiwane plony sięgały nawet 
1,5 t/ha, przy zerowym poziomie nawożenia mineralnego [8, 
17]. Można zatem przyjąć, że przy odpowiednim nawożeniu 
plony nasion, a także masy zielonej, byłyby istotnie wyższe  
i tym samym bardziej opłacalne.

SKŁAD CHEMICZNY  
NASION KOMOSY RYŻOWEJ

W tabeli 1. przedstawiono, za Brummerem i Morgenster-
nem [5] oraz za Flamingiem i Galwayem [12] średnie zawar-
tości najważniejszych składników chemicznych w nasionach 
komosy ryżowej.

 
Rys.	3.	 Wygląd	ogólny	komosy	ryżowej	(A),	 jej	kwiato-

stanu	(B),	przekroju	poprzecznego	nasienia	(C),	
systemu	korzeniowego	(D).	1	–	kwiatostan	głów-
ny,	2	–	kwiatostan	boczny,	3	–	kwiat	obupłciowy,	
4	–	kwiat	żeński	[17].

fig.	3.		 General	appearance	of	quinoa	 (A),	 the	 inflores-
cence	(B),	the	cross	section	the	seed	(C),	the	root	
system	 (D).	 1	 –	 the	main	 inflorescence,	 2	 –	 the	
side	inflorescence,	3	–	bisexual	flower,	4	–	female	
flower	[17].

do dysku. Masa 1000 nasion komosy ryżowej waha się od 
ok. 2 do ok. 5 g [17], podczas gdy np. masa 1000 nasion szar-
łatu, to tylko 0,6 – 1,1g [1, 2, 18]. Większe wymiary i wyż-
sza masa 1000 nasion komosy ryżowej to cecha korzystna 
z technologicznego punktu widzenia, szczególnie w odnie-
sieniu do takich operacji technologicznych jak przemiał na 
mąkę, kaszkowanie czy płatkowanie. Większe wymiary na-
sienia, a tym samym wyższa masa 1000 nasion, to mniej-
szy procentowy udział łuski (okrywy owocowo-nasiennej)  
w jednostce masy, a przez to wyższa wydajność (wyciąg) 
mąki, wyższa wydajność płatków względnie innych otrzy-
mywanych produktów. Podobnie jak cała roślina, jej nasiona, 
mogą mieć różne zabarwienie od białego, poprzez czerwony, 
aż do czarnego. Na rys. 4. przedstawiono nasiona trzech od-
mian komosy ryżowej o różnym zabarwieniu nasion: białym, 
czerwonym i czarnym. Na rys. 5 przedstawiono, za [21],  
w powiększeniu, białe nasiona komosy ryżowej, na których 
widać wyraźnie ich spłaszczony, podobny do dysku, kształt.

Ponowne zainteresowanie komosą ryżową w Polsce 
przypada na lata 80. minionego wieku. Jak podają Cegliń-
ska i Cacak-Pietrzak [8], przyczyniły się do tego badania nad 
możliwością uprawy tej rośliny w naszych warunkach klima-
tycznych, zapoczątkowane przez prof. Emila Nalborczyka  

Rys.	4.	 Białe,	 czarne	 i	 czerwone	 nasiona	 trzech	 gatun-
ków	komosy	ryżowej	[10].

fig.	4.		 White,	black	and	red	seeds	of	three	species	of	qui-
noa	[10].

Rys.	5.	 Białe	 nasiona	 komosy	 ryżowej	 w	 powiększeniu	
[21].

fig.	5.		 Zoomed	white	seeds	of	quinoa	[21].
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Tabela	1.	 Przeciętna	zawartość	najważniejszych	składni-
ków	chemicznych	w	nasionach	komosy	ryżowej	
[5,	12]

Table	1.	 The	average	content	of	major	chemical	compo-
nents	in	quinoa	seeds	[5,	12]

Składnik chemiczny Zawartość, [%]
Białko ogółem 10 – 22 

Sacharydy ogółem 53 – 67 
Tłuszcze 4 – 10 

Błonnik surowy 1 – 5 
Popiół (związki mineralne) 2 – 6 

Tabela	2.	 Porównanie	 przeciętnego	 składu	 chemiczne-
go	nasion	komosy	ryżowej	i	ziarna	niektórych	
zbóż	tradycyjnych	[8,	17,	24]

Table	2.	 The	comparison	of	the	selected	chemical	com-
position	of	the	quinoa	seeds	and	of	selected	tra-
ditional	cereals	[8,	17,	24]

Składnik 
chemiczny

Komosa
ryżowa

Pszenica 
zwycz.

Żyto 
Kuku-
rydza

Ryż 

Średnia zawartość, [% sm]
Sacharydy ogółem 69,0 68,0 71,0 67,7 75,3

Białko ogółem 16,5 12,0 9,0 10,5 8,5
Tłuszcze ogółem 6,5 1,9 1,9 4,5 2,3
Błonnik surowy 3,8 1,8 1,9 2,3 0,9

Popiół (zw. mineralne) 3,8 1,9 1,7 1,4 1,4
*	 Ilości	najkorzystniejsze	pogrubiono	i	podkreślono
*		 Best	results	bolded	and	underlined

Nasiona komosy ryżowej, w porównaniu z tradycyjnymi 
zbożami, charakteryzują się korzystniejszym, pod względem 
żywieniowym, składem chemicznym [8, 17, 18] – tabela 2.

W składzie chemicznym nasion komosy ryżowej, zwra-
ca uwagę bardzo wysoka zawartość białka ogółem, sięgają-
ca nawet 22%. Podobnie jak w przypadku ziarna wszystkich 
zbóż tradycyjnych i nasion pseudozbóż (np. szarłatu, a także 
komosy ryżowej), zawartość białka ogółem, zależy od cech 
odmianowych, warunków glebowo – klimatycznych, a także 
nawożenia, czy ogólnie mówiąc, zasobności gleby w skład-
niki mineralne.

Wartość białka w nasionach komosy to nie tylko jego wy-
soka ilość, ale także korzystny skład aminokwasowy, a w nim 
wysoka zawartość lizyny, czyli tzw. „aminokwasu ogranicza-
jącego” we wszystkich ziarnach zbóż chlebowych, a przede 
wszystkim w pszenicy [15].

W nasionach komosy ryżowej w największych ilościach 
występują sacharydy (53 – 67%), a wśród nich dominuje 
skrobia. Jest to cechą ziaren wszystkich roślin zbożowych 
i nasion pseudozbóż, w tym, także komosy ryżowej. Zarów-
no ilość skrobi w nasionach komosy ryżowej jak i rozmia-
ry jej granulek (18 - 20µm) sprawiają, że może ona być po-
tencjalnym i cennym surowcem dla wielu gałęzi przemysło-
wych, chociażby koncentratów spożywczych, farmacji czy 
produkcji kosmetyków, spełniając ważną rolę tzw. nośnika 
[8, 18]. Wielkość granulek skrobiowych komosy ryżowej jest 
bez porównania mniejsza niż skrobi zbożowych, np.: pszen-
nej (45 – 55 µm) czy żytniej (50 – 75µm) [14, 15]. Jednocze-
śnie trzeba stwierdzić, że jej granulki są znacznie większe niż 
granulki np. skrobi z szarłatu (1 - 3 µm) [2]. 

W nasionach komosy ryżowej zróżnicowany jest skład 
tłuszczu, potwierdzają to ostatnie badania przeprowadzone 
w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii, w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości  
w Łomży [10]. Stwierdzono tam, że zawartość nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (jedno i wielonienasyconych)  
w nasionach komosy ryżowej, jest na poziomie ok. 90%,  
a dominują kwasy: linolowy i linolenowy. Kwas linolowy 
należy do kwasów typu omega – 6, zaś kwas linolenowy do 
kwasów typu omega – 3. Taki skład kwasów sprawia, że spo-
żywanie nasion komosy ryżowej lub produktów z nich otrzy-
manych, sprzyja obniżeniu poziomu cholesterolu, wspoma-
ga pracę układu krążenia i zmniejsza ryzyko miażdżycy. Oba 
wymienione kwasy przyczyniają się również do szybszego 
spalania tkanki tłuszczowej. 

Z kwasów tłuszczowych nasyconych w największych 
ilościach występują kwasy: palmitynowy (długołańcucho-
wy kwas tłuszczowy C16:0, główny kwas nasycony większo-
ści olejów roślinnych) i stearynowy (równie długołańcucho-
wy), C18:0, występujący w tłuszczach zapasowych przeżuwa-
czy i w tłuszczu kakaowym) [23].

Skład substancji mineralnych (mikro- i makroelemen-
ty) nasion komosy ryżowej różni się od składu ziarna zbóż 
tradycyjnych, przede wszystkim udziałem potasu, wapnia, 
magnezu i fosforu [12]. Zawartość substancji mineralnych  
w nasionach komosy jest o dwu- trzykrotnie wyższym, niż  
w ziarnie zbóż tradycyjnych, udziale potasu, wapnia, ma-
gnezu i fosforu [12]. Ogólnie zawartość składników mine-
ralnych w nasionach komosy ryżowej jest dwu-, trzykrotnie 
wyższa niż w (np.: pszennym czy żytnim) (patrz tabela 2). 
Szczególnie cenna jest zdecydowanie niższa (nawet 25 – 60 
razy) zawartość sodu w porównaniu z ziarnem kukurydzy, 
pszenicy czy jęczmienia [8, 17].

Składnikami nasion komosy ryżowej, utrudniającymi jej 
szerokie wykorzystanie technologiczne, są saponiny, czy-
li trójterpenoidy glikozydowe. Pomijając ich niekorzystny, 
gorzki smak, powodują one obniżenie krzepliwości krwi,  
a także plazmolizę krwinek czerwonych. Mają też korzyst-
ne oddziaływanie, którym jest wysoka zdolność do tworze-
nia pian w roztworach wodnych [8, 23]. Saponiny zdecydo-
wanie są składnikami przeciwżywieniowymi (antyżywienio-
wymi), pod tym względem istnieje duże podobieństwo mię-
dzy komosą ryżową a szarłatem. 

Z punktu widzenia technologii żywności, występowanie 
zwiększonej zawartości saponin w nasionach komosy ryżo-
wej jest niekorzystne [16]. Istnieją jednak sposoby zaradze-
nia tej kwestii, poprzez np. obłuskiwanie nasion (usuwanie 
okrywy owocowo-nasiennej), względnie ich intensywne płu-
kanie w silnym strumieniu wody.

Porównując średnie zawartości poszczególnych skład-
ników chemicznych w nasionach komosy ryżowej i ziarnie 
wybranych zbóż (pszenicy, żyta, kukurydzy i ryżu), wyraź-
nie widać, że nasiona komosy ryżowej dominują pod wzglę-
dem zawartości białka ogółem, tłuszczu, błonnika surowego 
i soli mineralnych, a ustępują lub dorównują pod względem 
ogólnej zawartości sacharydów, a w tym, przede wszystkim 
skrobi.

Jak już wspomniano wcześniej, cenną cechą nasion ko-
mosy ryżowej jest stosunkowo wysoka zawartość białka ogó-
łem, a szczególnie jego skład amino-kwasowy. W tabeli 3.  
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przedstawiono, za Alkamperem [3], zawartość wybranych 
aminokwasów zawartych w białku nasion komosy ryżowej  
i porównano je z zawartością w ziarnie/nasionach wybranych 
zbóż i innych roślin użytkowych.

Tabela	3.	 Porównanie	 zawartości	 wybranych	 amino-
kwasów	(w	przeliczeniu	na	%	białka)	w	nasio-
nach	komosy	ryżowej,	szarłatu	i	soi	oraz	ziar-
nie	pszenicy	i	ryżu	[3,	18]

Table	3.	 The	 comparision	 of	 the	 selected	 amino	 acids	
content	(expressed	as	%	of	protein)	in	the	qu-
inoa,	 amaranth	 and	 soy	 seeds	 and	wheat	 and	
rice	kernels	[3,	18]

Aminokwas:
Komosa
ryżowa

Szarłat Pszenica Ryż Soja

Arginina 7,8 9,1 4,3 7,2 6,9
Leucyna 7,1 5,6 7,9 22,0 7,7
Lizyna 6,8 4,6 2,7 2,0 6,4
Walina 4,4 6,5 5,4 5,0 4,8

Treonina 4,7 4,2 5,5 3,7 4,0
Izoleucyna 6,3 3,1 4,5 4,0 4,7

Fenyloalanina 3,8 3,1 3,6 5,0 4,8
Tyrozyna 4,1 2,7 3,6 5,5 3,3
Histydyna 2,3 2,5 2,6 1,5 2,6
Cystyna 2,0 2,1 2,9 1,4 1,5

Metionina 2,3 0,8 1,0 3,1 1,5
Tryptofan 1,3 1,4 0,6 0,8 1,3

*Ilości	dominujące	pogrubiono	i	podkreślono
*Dominant	quantities	bolded	and	underlined

Słusznie uważają Ceglińska i Cacak-Pietrzak [8], że biał-
ko nasion komosy ryżowej ma lepiej zbilansowany skład 
aminokwasowy w porównaniu na przykład z ziarnem psze-
nicy. W porównaniu z białkiem jaja kurzego, przyjmowanym 
za wzorzec, białko nasion komosy ryżowej zawiera: 

á	 67% fenyloalaniny, 
á	 123% izoleucyny, 
á	 94% leucyny, 
á	 109% lizyny, 
á	 66% metioniny, 
á	 93% treoniny oraz 
á	 po 90% tryptofanu i waliny.

Z żywieniowego punktu widzenia ważne jest również  
i to, że nasiona komosy ryżowej nie zawierają białek glute-
nowych, czyli gliadyny i gluteniny, a tym samym mogą być 
wykorzystane w żywieniu osób chorych na celiakię [8].

PRÓBY WYKORZYSTANIA  
NASION KOMOSY RYŻOWEJ  

W PRZETWÓRSTWIE ZBOŻOWYM – 
MŁYNARSTWIE I BRANŻACH  

POKREWNYCH
Relatywnie wysoka zawartość białka w nasionach komo-

sy ryżowej, korzystny skład aminokwasowy, a także stosun-
kowo dobra plenność, łatwość adaptacji do trudnych warun-
ków glebowych i klimatycznych sprawia, że komosa ryżowa 

już jest, a może być w jeszcze większym stopniu, cennym su-
rowcem szeroko rozumianego przetwórstwa spożywczego. 

Prace nad wykorzystaniem nasion komosy ryżowej, pro-
wadzone są od lat 80. minionego wieku i są nadal kontynu-
owane [3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22].

W szeroko rozumianym przetwórstwie zbożowym, czy-
li w młynarstwie, kaszarstwie, produkcji płatków, a także  
w piekarstwie, nasiona komosy ryżowej, względnie uzy-
skana z nich mąka, były wykorzystane najwcześniej  
i w naj-większym stopniu. Niemniej, w Polsce nie było po-
głębionych prac na temat przemiału, płatkowania czy pro-
dukcji kasz (kaszek), tak z nasion szarłatu jak i komosy ry-
żowej. W badaniach przeprowadzonych wspólnie w byłym 
Centralnym Laboratorium Technologii, Przetwórstwa i Prze-
chowalnictwa Zbóż i w SGGW w Warszawie [11], stwierdzo-
no, że do przemiału nasion szarłatu można stosować mlew-
niki walcowe, powszechnie stosowane do przemiału ziarna 
zbożowego, przy czym możliwe są dwa warianty procesu: 
jedno- lub dwukrotne przemielanie mlewa. Wybór warian-
tu uzależniano od tego, jakie chciano uzyskać produkty final-
ne i jakie miało być ich ewentualne, późniejsze wykorzysta-
nie (przeznaczenie). Stwierdzono [11], że optymalne warun-
ki przemiału nasion szarłatu, można uzyskać stosując:

á	 walce o średnicy 250 mm, 
á	 gęstość rowkowania 9 – 10 rowków na 1 cm obwodu 

walca i
á	 wyprzedzenie walców 1:2,5 oraz
á	 ustawienie walców „grzbiet na grzbiet”. 

W efekcie otrzymywano w tych badaniach [11], ok. 25% 
otrąb, 50 – 55% tzw. miałów i 20 – 25% mąki (produktu  
o najdrobniejszej granulacji). Wszystkie, otrzymane frak-
cje przemiału można wykorzystać jako dodatki np.: do ciast 
chlebowych, makaronowych lub w inny sposób. 

Ze względu na duże podobieństwo między nasiona-
mi szarłatu i komosy ryżowej, przemiał tych drugich, po-
winien odbywać się zasadniczo przy takich samych założe-
niach technicznych. Większe wymiary nasion komosy ryżo-
wej powinny sprzyjać ułatwieniu procesu przemiału, a tak-
że uzyskaniu jego lepszych efektów, jak np.: uzyskanie wyż-
szego wyciągu (wydajności) mąki, drobniejszej jej granula-
cji, jaśniejszej barwy itp. [11, 13, 18]. Do rozdrabniania na-
sion komosy ryżowej mogą być wykorzystane także młyn-
ki udarowe, szczególnie wówczas, jeżeli celem ma być mąka 
całoziarnowa, bez wydzielania z niej okrywy nasiennej [13].

Proces płatkowania nasion komosy ryżowej może być 
również przeprowadzony przy użyciu mlewników walco-
wych, ale wówczas powinny być użyte walce gładkie o śred-
nicy 300 – 350 mm, przy ich wyprzedzeniu jak 1:1,25 [11, 
18]. Zalecane jest [11], aby przed procesem płatkowania do-
wilżyć nasiona do ok. 16% wilgotności i pozostawić je w ta-
kim stanie przez ok. 24 godz.

Płatki z nasion komosy ryżowej można wykorzystać  
w różny sposób, od tzw. szybkich dań śniadaniowych poczy-
nając, poprzez zasypki do zup, a na dodatkach do pieczy-
wa, ciast i ciastek czy makaronów kończąc [8, 9, 11, 13, 17, 
18]. W badaniach przeprowadzonych w Państwowej Wyż-
szej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży [10] 
z powodzeniem wykorzystano je jako dodatek do pieczywa  
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pszennego. Na rys 6. pokazano wygląd mąki i płatków uzy-
skanych z nasion komosy ryżowej, które wykorzystano  
w wyżej cytowanych badaniach w Łomży [10].

Rys.	6.	 Wygląd	mąki	i	płatków	uzyskanych	z	nasion	ko-
mosy	ryżowej	[10].

fig.	6.		 Appearance	of	quinoa	flour	and	flakes	[10].

Biorąc pod uwagę skład chemiczny (szczególnie zawar-
tość białka), a także wynikającą z tego twardość, przypusz-
czać należy, że nasiona komosy ryżowej mogą być dobrym 
surowcem kaszarskim. Uzyskany produkt byłby, pod wzglę-
dem wielkości ziarenek kaszy, produktem pośrednim między 
pszenną kaszą manną, a kaszą jaglaną (z prosa). W tym wy-
padku większe wymiary nasion komosy ryżowej, w porów-
naniu, np., z wielkością nasion szarłatu, znacznie ułatwiłyby 
proces kaszkowania.

WYKORZYSTANIE KOMOSY  
RYŻOWEJ W PIEKARSTWIE

Niewątpliwie najwłaściwszym kierunkiem wykorzysta-
nia nasion komosy ryżowej lub produktów z nich uzyska-
nych jest ich dodatek do pieczywa. Wynika to z co najmniej 
kilku istotnych powodów, a mianowicie – pieczywo:

á	 jest jednym z najważniejszych produktów spożyw-
czych,

á	 jest zjadane w stosunkowo dużych ilościach (150 g/
dzień/statystycznego Polaka),

á	 stanowi podstawowe pożywienie zarówno dla kobiet 
jak i mężczyzn, dorosłych i dzieci, młodych i starych, 
zdrowych i chorych, pracujących fizycznie i umysło-
wo.

Tak duże znaczenie żywieniowe i tak duży i zróżnico-
wany krąg spożywających codziennie pieczywo wymaga, 
aby był to produkt najwyższej jakości i wartości odżyw-
czej. Można to uzyskać poprzez stosowanie wysokiej jako-
ści surowców podstawowych i wszelkich dodatków, przede 
wszystkim pochodzenia naturalnego, mogą to być właśnie 
nasiona komosy ryżowej lub produkty z nich uzyskane.

Liczne, wykonane dotychczas prace naukowe [5, 7, 10, 
11, 18] wyraźnie wskazują na możliwość, a przede wszyst-
kim na celowość wzbogacania pieczywa nasionami lub pro-
duktami uzyskanymi z komosy ryżowej. Do tego celu do-
skonale nadaje się nie tylko mąka, ale również płatki, co po-
twierdziły ostatnio przeprowadzone badania w Instytucie 
Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży [10].

W jednych z pierwszych badań wykonanych w Polsce, 
a dotyczących możliwości wzbogacania pieczywa nasiona-
mi komosy ryżowej stwierdzono [19], że 10% dodatek mąki 
z nasion komosy ryżowej wpływał nie tylko na jakość uzy-
skanego pieczywa, tak pszennego jak i żytniego, ale także na 
przebieg procesu fermentacji obu ciast. Wiązało się to z wy-
dzielaniem większych ilości CO2, w krótszym czasie. Moż-
na przypuszczać, że składniki dodane do ciasta wraz z mąką  
z nasion komosy ryżowej, oddziaływały bezpośrednio na 
drożdże piekarskie i bakterie mlekowe. Mógł to być wła-
śnie korzystny wpływ aminokwasów zawartych w nasionach 
komosy ryżowej. Potwierdzają to badania wykonane przez 
Bogdan i Kordialik-Bogacką [4], które pokazują możliwo-
ści wykorzystania nasion komosy jako surowca niesłodowe-
go przy otrzymywaniu brzeczki.

Zmiany szybkości i ilości wydzielonego CO2 miały bez-
pośredni wpływ na objętość uzyskanego pieczywa, z tym, że 
obserwowane zmiany nie zawsze były jednoznaczne. Należy 
bowiem pamiętać, że objętość uzyskanego pieczywa, a także 
inne jego cechy, to wypadkowa wielu czynników, takich jak:

á	 jakość (wartość technologiczna) mąki użytej do spo-
rządzenia ciasta,

á	 przyjęta metoda wytwarzania (prowadzenia) ciasta, 
a także

á	 ilość i jakość stosowanych dodatków itp.

W przypadku stosowania dodatku do ciasta mąki z nasion 
komosy ryżowej należy pamiętać, że wprowadza się skład-
nik, który nie zawiera białek glutenowych, a te są bezpośred-
nio odpowiedzialne za tworzenie struktury ciasta i zdolność 
zatrzymywania dwutlenku węgla.

Potwierdzają to wcześniejsze badania Habera i in., [19] 
oraz Ceglińskiej i Cacak-Pietrzak [8], w których stwierdzono, 
że dodatek mąki z nasion komosy ryżowej do ciasta pszen-
nego, powodował pogorszenie niektórych jego cech fizycz-
nych, np. elastyczności i tak zwanego rozmiękczenia, co  
z kolei miało wpływ na cechy farinograficzne, takie jak: czas 
rozwoju i stałości ciasta czy jego oporność na mieszanie. Po-
gorszenie cech fizycznych ciasta to właśnie bezpośredni efekt 
zmniejszenia w nim zawartości glutenu o 5 lub 10% i wpro-
wadzenie takiej samej ilości składnika nie zawierającego glu-
tenu, czyli mąki lub płatków z nasion komosy ryżowej. 

W badaniach ostatnio przeprowadzonych w Instytucie 
Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży [10], 
w których, zastosowano dodatek 5 lub 10% (w stosunku do 
mąki pszennej) mąki lub płatków uzyskanych z nasion ko-
mosy ryżowej, stwierdzono:

á	 wzrost wydajności ciasta o 0,2 – 0,6%, w stosunku do 
próby kontrolnej, przy dodatku 5% mąki lub płatków 
oraz spadek wydajności ciasta (o 0,4 – 0,5%) przy 
10% dodatkach,

á	 wzrost wydajności pieczywa o 0,8 – 2,3% we wszyst-
kich próbach z dodatkami, z tym, że przy dodatkach 
10% mąki lub płatków wzrosty wydajności pieczywa 
były wyraźnie niższe,

á	 mniejszy upiek (stratę piecową) i stratę wypiekową 
całkowitą (ubytek masy pieczywa po 24 godz. od wy-
pieku), odpowiednio maksymalnie o ok. 15,6 i 11,3%, 
co należy uznać za zmiany wysoce korzystne,
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á	 spadek objętości 100g uzyskanego pieczywa i ob-
jętości pieczywa uzyskanego ze 100g mąki, maksy-
malnie odpowiednio o 8,2 i 7,6% w stosunku do pró-
by kontrolnej, a także spadek współczynnika objęto-
ści pieczywa, maksymalnie, aż o ok. 26%. Mniejsze 
spadki badanych cech obserwowano przy dodatkach 
5% mąki lub płatków, a wyższe przy 10% dodatkach. 
Stwierdzone zmiany nie były korzystne.

á	 oba stosowane dodatki, bez względu na ich ilość, ko-
rzystnie wpływały na współczynnik porowatości mię-
kiszu, ustalony na podstawie Tablic Dalhmanna [20].

W tabelach 4. i 5. przedstawiono wyniki cytowanej pracy 
[10], a na rys. 7. pokazano uzyskane w badaniach pieczywo, 
natomiast na rys. 8. przedstawiono odbitki jego miękiszów.

PRÓBY WYKORZYSTANIA NASION  
KOMOSY RYŻOWEJ I PRODUKTÓW  

Z NICH UZYSKANYCH W INNYCH  
GAŁĘZIACH PRZETWÓRSTWA  

SPOŻYWCZEGO

Wydaje się, że nasiona komosy ryżowej, podobnie jak 
nasiona szarłatu, mogą być wykorzystane także w produk-
cji ciastkarskiej i cukierniczej. W tej drugiej jako składnik  

trwałego pieczywa cukierniczego, a nawet wyrobów typu se-
zamki, zastępując w nich, nawet w 100% nasiona sezamu. 

Możliwość wykorzystania nasion szarłatu w ciastkar-
stwie i cukiernictwie została już potwierdzona [1, 2, 6], na-
tomiast doniesień na temat wykorzystania nasion komosy 
ryżowej, w tym zakresie, jest znacznie mniej [8] i odnoszą 
się one tylko do trwałego pieczywa cukierniczego (herbat-
ników).

Przypuszczamy, że nasiona komosy ryżowej też można 
byłoby w taki sposób wykorzystać, ponieważ:

á	 posiadają one równie korzystny, jak nasiona szarłatu, 
skład chemiczny,

á	 są dostępne na rynku krajowym, 
á	 mają korzystniejsze niż szarłat cechy fizyczne, ta-

kie jak: wielkość, a tym samym masę (masa 1000 na-
sion). 

Większe wymiary nasion to wyższa wydajność mąki, 
mniejsza, procentowa zawartość łuski (okrywy owocowo-
nasiennej), a także łatwiejsza obróbka wstępna, np. obłuski-
wanie nasion.

W Zakładzie Technologii Zbóż SGGW w Warszawie 
podjęto próby [8] wykorzystania całoziarnowej mąki z na-
sion komosy ryżowej, jako dodatku do herbatników. Mąkę 
taką dodawano w ilościach: 5, 10, 15 lub 20% w stosunku 
do mąki pszennej, tradycyjnie stosowanej do produkcji her-

batników. W drugiej wersji do cia-
sta dodawano nasiona komosy ry-
żowej, ale poddane wcześniej pra-
żeniu. W wyniku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono [8], że:
á	 następowało przyspieszenie 

procesu fermentacji ciasta, 
szczególnie przy dodatku na-
sion prażonych,

á	 nie ulegały pogorszeniu kształt 
i wygląd herbatników, nato-
miast poprawie ulegała ich 
twardość i kruchość, szczegól-
nie w próbach z dodatkiem 5% 
mąki całoziarnowej i 20% ca-
łych nasion prażonych,

á	 pogorszeniu ulegały smak 
(stawał się gorzki) i zapach 
herbatników.

Gorzki posmak herbatników 
to bezpośrednie oddziaływanie 
zawartych w nasionach komosy 
ryżowej saponin, dlatego uznano 
[8], że dla wyeliminowania nie-
korzystnych cech wyrobów, ko-
nieczne jest wcześniejsze obłuski-
wanie nasion komosy ryżowej.

Czerwińska [9] podjęła pró-
by wykorzystania mąki z nasion 
komosy ryżowej (zastępując nią  
w 100% mąkę pszenną) do pro-
dukcji makaronów. W efekcie 

Tabela	4.	Wydajność	ciasta	i	pieczywa	pszennego	z	dodatkiem	mąki	i	płatków	uzyska-
nych	z	nasion	komosy	ryżowej	[10]

Table	4.	 The	field	of	the	wheat	dough	and	wheat	bread	with	the	addition	of	quinoa	
flour	and	flakes	[10]

Próba Wydajność 
ciasta [%]

Wydajność 
pieczywa [%]

Upiek
[%]

Strata piecowa cał-
kowita [%]

Kontrolna – bez dodatków 166,2 139,7 10,9 16,0
Z dod. 5% mąki  

z komosy ryżowej 166,6 142,9 9,2 14,2

Z dod. 10% mąki  
z komosy ryżowej 165,6 141,5 9,9 14,5

Z dod. 5% płatków z komosy ryżowej 167,6 141,4 10,9 15,6

Z dod. 10% płatków z komosy ryżowej 165,4 140,8 10,1 14,9

*	 Wyniki	najlepsze	pogrubiono	i	podkreślono
*	 Dominant	results	bolded	and	underlined

Tabela	5.	Wybrane	cechy	fizyczne	pieczywa	pszennego	z	dodatkiem	mąki	 i	płatków	
uzyskanych	z	nasion	komosy	ryżowej	[10]

Table	5.	 The	selected	physical	characteristics	of	the	wheat	bread	with	quinoa	flour	
and	flak	es	added	[10]

Próba
Objętość

100 g pieczy-
wa [cm3]

Objętość 
pieczywa 
ze 100g 

mąki [cm3]

Współ-
czynnik 

objętości 
pieczywa

Współczyn-
nik porowat. 
miękiszu pie-

czywa

LWP

Kontrolna – bez dodatków 292,2 408,2 104,0 45 47
Z dod. 5% mąki z komosy ryż. 283,5 405,0 102,5 50 51

Z dod. 10% mąki z komosy ryż. 266,4 377,1 77,0 50 39
Z dod. 5% płatków z komosy ryż. 281,0 397,4 97,0 50 49
Z dod. 10% płatków z komosy ryż. 268,1 377,8 78,0 50 39

*	 Ilości	dominujące	pogrubiono	i	podkreślono
*	 Dominant	quantities	bolded	and	underlined
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uzyskano nowy produkt, dodatko-
wo jeszcze bezglutenowy. Z mąki 
z nasion komosy ryżowej autorka 
otrzymywała zarówno formy dłu-
gie (spaghetti) jak i formy krótkie 
(rurki) makaronu. W porówna-
niu z makaronami tradycyjnymi, 
makaron z komosy ryżowej wy-
kazywał wyższe straty w trakcie 
gotowania. Większa ilość skład-
ników była wypłukiwana i pozo-
stawała w wodzie, w której ma-
karon był gotowany. Była to nie-
wątpliwa cecha ujemna uzyska-
nego makaronu. Niemniej wyda-
je się, że jest to wada możliwa do 
usunięcia, przez odpowiedni do-
bór składników ciasta makarono-
wego. Cytowana autorka [9] osią-
gnęła ten cel, poprzez zmieszanie 
mąki z komosy ryżowej (20%)  
z mąką z szarłatu (20%) i z mąką 
z gryki (60%). W efekcie uzyska-
no produkt także bezglutenowy, 
o dobrych cechach technologicz-
nych, a jednocześnie dobrych ce-
chach organoleptycznych.

Jest rzeczą oczywistą, że po-
prawę wartości odżywczej ma-
karonów można uzyskać poprzez 

mieszanie tradycyjnej mąki makaronowej czy semoliny  
z mąką z nasion komosy ryżowej, pozostaje tylko kwestia 
doboru odpowiednich proporcji obu składników.

Podjęto też próby [4] wykorzystania nasion komosy ry-
żowej w piwowarstwie, jako surowca niesłodowanego. Ba-
dano zarówno nasiona jak i płatki, stosując ich dodatek do 
brzeczki w ilości 10 lub 30%. Wybierając je do badań, bra-
no pod uwagę ich skład, a szczególnie zawartość sachary-
dów (przede wszystkim skrobi), białek i tłuszczów, a także 
b-glukanów, bowiem te składniki mają bezpośredni wpływ 
na cechy uzyskanej brzeczki oraz jakość i trwałość otrzyma-
nego z niej piwa [4].

Jak uważają cytowane autorki [4], z punktu widzenia pi-
wowarstwa, szczególnie korzystna jest wysoka zawartość sa-
charydów (skrobi), co przekłada się na ilość wytworzonego 
alkoholu etylowego i CO2, natomiast mniej korzystna jest 
zbyt wysoka zawartość białka ogółem i tłuszczów. Była ona 
wyższa zarówno w nasionach komosy ryżowej jak i w uzy-
skanych z nich płatkach, w porównaniu z użytym w bada-
niach słodem jęczmiennym [4].

Wysoka zawartość białka ogółem jest niekorzystna, bo 
może powodować zmętnienie uzyskanego piwa, ale może 
też być korzystna, poprzez zwiększony udział aminokwa-
sów, co ma wpływ na zdolność fermentacyjną drożdży piwo-
warskich. Pamiętać należy, że nasiona komosy ryżowej mają 
korzystniejszy skład aminokwasowy w porównaniu z ziar-
nem zbóż tradycyjnych, w tym również jęczmienia. Jest to 
dodatkowy czynnik przemawiający za wykorzystaniem na-
sion komosy ryżowej do celów piwowarskich. 

Rys.	7.	 Widok	ogólny	i	przekroje	poprzeczne	chlebów	pszennych	z	dodatkiem	mąki	
i	płatków	uzyskanych	z	nasion	komosy	ryżowej.	1	–	próba	kontrolna	(bez	do-
datków),	2	–	próba	z	dodatkiem	5%	mąki	z	nasion	komosy	ryżowej,	3	–	próba	
z	dodatkiem	10%	mąki	z	nasion	komosy	ryżowej,	4	–	próba	z	dodatkiem	5%	
płatków	z	nasion	komosy	ryżowej,	5	–	próba	z	dodatkiem	10%	płatków	z	ko-
mosy	ryżowej	[10].

fig	7.	 	 General	 view	and	cross	 sections	of	bread	with	 the	addition	of	quinoa	flour	
and	flakes.	1	–	a	control	attempt	(no	additives),	2	–	5%	of	quinoa	flour	added,	 
3	–	10%	of	quinoa	flour	added,	4	–	5%	of	quinoa	flakes	added,	5	–	10%	of	qu-
inoa	flakes	added	[10].

Rys.	8.	 Wpływ	dodatku	mąki	i	płatków	z	nasion	komosy	
ryżowej	na	objętość	chleba	pszennego	i	porowa-
tość	struktury	jego	miękiszu.	1	–	próba	kontrolna	
(bez	dodatków),	2	–	próba	z	dodatkiem	5%	mąki	
z	nasion	komosy	ryżowej,	3	–	próba	z	dodatkiem	
10%	mąki	 z	nasion	komosy	ryżowej,	 4	–	próba	
z	dodatkiem	5%	płatków	z	nasion	komosy	ryżo-
wej,	5	–	próba	z	dodatkiem	10%	płatków	z	nasion	
komosy	ryżowej	[10].

fig.	8.		 The	 effect	 of	 addition	of	quinoa	flour	and	flaks	
on	 the	 volume	 of	 wheat	 bread	 and	 porosity	 of	
its	crumbs.	1	–	a	control	attempt	(no	additives),	 
2	–	5%	of	quinoa	flour	added,	 3	–	10%	of	qui-
noa	flour	added,	4	–	5%	of	quinoa	flakes	added,	 
5	–	10%	of	quinoa	flakes	added	[10].
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Tłuszcze, wprowadzone do brzeczki wraz z surowcami, 
mogą powodować przyspieszenie procesu starzenia się piwa. 
Przeprowadzone przez Bogdan i Kordialik-Bogucką [4] ba-
dania wykazały, że zarówno nasiona komosy ryżowej jak  
i uzyskane z nich płatki mogą być wykorzystane do produk-
cji piwa, mając pod tym względem wyższą przydatność niż 
produkty i nasiona szarłatu.

Wysoka wartość odżywcza nasion komosy ryżowej, wy-
nikająca z ich składu chemicznego, wyraźnie wskazuje, że 
powinny one być szeroko wykorzystane w przetwórstwie 
żywności. Potencjalne możliwości wykorzystania komosy 
ryżowej, nie tylko nasion, ale także części zielonych (liści) 
Ceglińska i Cacak-Pietrzak [8] przedstawiają następująco:
ä nasiona surowe, możliwości wykorzystania:

á	 w młynarstwie (do produkcji mąki o różnym wyciągu 
i przeznaczeniu) i w branżach pokrewnych (do pro-
dukcji kasz i płatków),

á	 w piekarstwie i branżach pokrewnych (ciastkarstwo),
á	 w produkcji koncentratów spożywczych, a także:
á	 jako składniki różnych potraw (gotowanych, pieczo-

nych, zapiekanych, smażonych czy duszonych),
ä nasiona prażone, możliwość wykorzystania:

á	 w piekarstwie, ciastkarstwie i cukiernictwie,
á	 w garmażerii, jako dodatek: do zup i dań śniadanio-

wych,
ä mąka o różnym wyciągu, do wykorzystania przede 

wszystkim:
á	 w piekarstwie, ciastkarstwie i cukiernictwie, a także
á	 w produkcji makaronów,

ä płatki i kasze, mogą być wykorzystane:
á	 w garmażerii: jako zamiennik tradycyjnych dodat-

ków do drugich dań, zamienniki ryżu w risotto, a tak-
że jako składnik: sałatek, sufletów itp., oraz, jak wy-
kazały ostatnie badania

á	 w piekarstwie,
ä liście, do wykorzystania:

á	 w garmażerii: do przygotowania surówek, sałatek, 
kremów itp., a także

á	 jako pasze.

WNIOSKI
1. Komosa ryżowa jest zaliczana do tzw. roślin alterna-

tywnych, czyli takich, które ze względu na swoje walo-
ry technologiczne, skład chemiczny lub obie cechy łącz-
nie, mogą być zamiennikami roślin (surowców) tradycyj-
nie wykorzystywanych w przetwórstwie żywności. Jest 
też zaliczana do pseudozbóż, czyli roślin, które nie są 
zaliczane do zbóż, ale które ze względu na swój skład 
chemiczny, a przede wszystkim dominującą w nim ilość 
skrobi, mogą być zamiennikami zbóż tradycyjnych.

2. Nasiona komosy oprócz dominującej w nich ilości sa-
charydów (przede wszystkim skrobi) są bogatym źró-
dłem białka (nawet do 22%) i 2 – 3 krotnie większej, w 
porównaniu ze zbożami chlebowymi, zawartością tłusz-
czu. Białko nasion komosy ryżowej ma znacznie korzyst-
niejszy, w porównaniu ze zbożami tradycyjnymi, skład  

aminokwasowy. Dotyczy to szczególnie lizyny, która w 
białkach ziarna pszenicy, żyta i pszenżyta jest tzw. ami-
nokwasem ograniczającym.

3. Nasiona komosy są wykorzystywane zarówno do pro-
dukcji mąki jak i płatków, a oba produkty są dostępne  
w handlu. Potencjalnie możliwa jest także produkcja  
kaszy. Jak wykazały przeprowadzone badania, nasiona  
i otrzymane z nich płatki mogą być również wykorzysta-
ne jako niesłodowane surowce do produkcji piwa.

4. Mąka z komosy ryżowej może być wykorzystana w sze-
roko rozumianym piekarstwie, do produkcji różnych ga-
tunków i rodzajów pieczywa, w tym także pieczywa bez-
glutenowego, a także w produkcji ciastkarskiej i cukier-
niczej (do trwałego pieczywa cukierniczego). Mąka z ko-
mosy ryżowej może być użyta do produkcji makaronów. 
Przy całkowitej zamianie mąki pszennej czy żytniej, tra-
dycyjnie stosowanych do produkcji makaronów, uzysku-
je się nowy produkt bezglutenowy, a wszelkie tego typu 
produkty są bardzo poszukiwane na rynku.

5. Cechą ujemną nasion komosy ryżowej jest zawartość  
w nich saponin. Istnieją sposoby ich usunięcia czy znacz-
nego ograniczenia ich ilości, ale wymaga to dodatkowych 
zabiegów technologicznych, czyli obłuskiwania nasion 
względnie intensywnego ich płukania.
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