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KUCHNIA NIE TYLKO WIELKANOCNA. Czyli co warto wiedzieć o jajkach

W���ywcze wartości jajek nie 

wątpią nawet ci, którzy za nimi nie 

przepadają. Pod delikatną skorup-

ką zgromadzona jest prawdziwa 

skarbnica niezbędnych każdemu 

organizmowi mikroelementów 

i witamin.

Prawie 60% zawartości jajka stanowi 
białko. Ma ono przede wszystkim 
chronić żółtko. Zawiera też amino-
kwasy i związki białkowe, które spra-
wiają, że  można m.in. ubić z  niego 
pianę. Ale to mniejsze żółtko jest 
prawdziwą bombą odżywczą. 
Zawiera minerały (m.in. żelazo i po-
tas), witaminy (głównie rozpuszczal-
nych w tłuszczach – A, D i E) i cenne 
związki, jak niezbędna dla koncentra-
cji lecytyna.

Luteina i przeciwutleniacze
Panuje przekonanie, że  jedząc je, 
można nabawić się sklerozy. Jednak 
zawarte w żółtkach kwasy tłuszczowe 
omega 3 oraz lecytyna działają prze-
ciwzapalnie i  przeciwzakrzepowo. 
Zapobiegają też odkładaniu się płyt-
ki miażdżycowej (a to ona wywołuje 
sklerozę). Lecytynie pomaga w  tym 
luteina – barwnik usprawniający pra-
cę mózgu, poprawiający koncentra-
cję i  pamięć. Luteina zapobiega też 
uszkodzeniu siatkówki oka (działa 
tak, jak 2ltr przeciwsłoneczny) i ma 
silne właściwości przeciwutleniające. 
Dzięki temu spowalnia proces sta-
rzenia i  chroni przed nowotwora-
mi. Podobne zadania pełnią zawarte 
w żółtku witaminy A i E. 
Co ważne, są one doskonale przy-
swajane przez organizm, bo rozpusz-
czają się w otaczających je tłuszczach.

Więcej białka niż białko
Żółtka ob2tują też we wzmacniającą 
kości i skórę witaminę D oraz wita-
miny z grupy B (konieczne do prawi-
dłowej przemiany materii i  funkcjo-
nowania układu nerwowego). Kom-
pozycję tę dopełniają sole mineralne, 
m.in. żelaza. Dlatego żółtka są pole-
cane osobom z anemią. Żółtka moż-
na jadać zarówno gotowane, jak i na 
surowo. Co ciekawe, zawierają o wie-
le więcej białka niż białko. Są jednak 
bardziej kaloryczne (jedno to ok. 60 
kcal). Z troski o 2gurę lepiej więc nie 
raczyć się za często koglem-moglem.
Żółtko rzadziej uczula niż białko, 
ale alergicy i  tak powinni wziąć je 
pod lupę. I  to nie tylko komponu-
jąc dietę (do niektórych produktów 
dodawany jest jajeczny proszek), ale 
także wybierając kosmetyki. Żółtka 
są bowiem składnikiem niektórych 
maseczek, szamponów i  odżywek 
do włosów. 

Co z tym cholesterolem 
Żółtka zawierają go dużo, bo ok. 200 
mg, jednak nie musimy się go oba-
wiać. Nasze organizmy nie przyswa-
jają większości cholesterolu z  jajek. 
Jego wysoki poziom we krwi to efekt 
zaburzeń przemiany materii. Chole-
sterol z  jajek jest nam potrzebny m. 
in. do  budowy ścian komórkowych. 
Co więcej, naukowcy podkreślają, 
że w jajku znajdują się: 

  wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3 – obniżają one 
poziom cholesterolu i  trójglice-
rydów we krwi, a co za tym idzie 
– zapobiegają miażdżycy;

  i pogromca tłuszczu, czyli wspo-
mniana już wcześniej lecytyna 

rozbija tłuszcze i  cholesterol 
na małe cząsteczki, zapobiegając 
ich odkładaniu się na  ścianach 
tętnic. 

Dlatego, jeśli nie mamy kłopotów 
zdrowotnych, z  czystym sumieniem 
możemy zjeść nawet 7-8 jajek tygo-
dniowo. Przy problemach z  sercem 
czy hipercholesterolemii – ograniczaj-
my liczbę jajek do 2-3 tygodniowo.
Pamiętajmy też, że białko jaja kurze-
go jest silnym alergenem. Na  liście 
produktów wywołujących uczulenia 
zajmuje drugie miejsce za  białkami 
mleka. Dlatego jajek najlepiej nie 
podawać osobom uczulonym i dzie-
ciom poniżej 12. miesiąca życia ze 
skłonnością do alergii.

Najzdrowsze na miękko
Ten sposób przyrządzania sprawia, 
że  jajka zachowują cenne wartości. 
Nie należy jednak gotować ich zbyt 
długo, gdyż stają się ciężkostrawne.
Gotowanie jajka to prosta czynność, 
ale warto poznać kilka użytecznych 
wskazówek. Aby jajo nie popękało 
we  wrzątku, wyjmijmy je wcześniej 
z  lodówki i poczekajmy aż wzrośnie 
jego temperatura. 

Surowe kręci się niechętnie
Następnie włóżmy powoli, aby nie 
pękło, do  posolonego wrzątku. Aby 
otrzymać jajko na miękko gotujmy je 
3,5 minuty, po  kolejnych 30 sekun-
dach jajko będzie ugotowane na  pół 
miękko, natomiast po 6 minutach go-
towania otrzymamy jajko na twardo.
Jeśli włożymy ugotowane jajko 
do lodówki i pomyli się ono z jajkami 
surowymi, zawsze możemy je rozróż-
nić w prosty sposób. Gdy zakręcimy 
jajkiem ugotowanym, wykona ono 
więcej obrotów niż jajko surowe, któ-
re będzie się kręcić niechętnie. 

Uwaga na stempel 
Każde jajko jest oznaczone stemplem. 
Najważniejsza jest w  nim pierwsza 
cyfra, przed symbolem „PL”. Ozna-
cza sposób hodowli. Najtańsze są 
„trójki”– jajka z  hodowli klatkowej. 
Starajmy się wybierać jednak zdrow-
sze i smaczniejsze „jedynki”, czyli jaj-
ka od kur z wolnego wybiegu i eko-
logiczne „zerówki”.

Ale jaja
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Trzymamy jajka w lodówce, układa-
jąc szerszą podstawą do  góry. My-
jemy tuż przed użyciem, bo inaczej 
zniszczymy naturalną osłonkę chro-
niącą je przed zepsuciem.
Wartości odżywcze jajka o wadze ok. 
70 g ‒ węglowodany: 0,5 g, tłuszcz: 
6,6 g, białko: 8,7 g, kalorie: 90 kcal. 
Gęsie jaja: są dość tłuste i mają ole-
isty smak. Najlepiej więc sprawdzają 
się w wypiekach. 
W kuchni bezmięsnej liczby te trzeba 
nieco zwiększyć pamiętając, że  100 
gramów mięsa i  ryb można zastąpić 
100 gramami kurzych jaj (2 sztuki).

Świeże zatonie
Potrząśnij jajkiem. Jeśli nic nie sły-
chać, jest bardzo świeże, przy starym 
jajku usłyszysz chlupotanie. Wrzuć 
do wody – świeże zatonie, stare wy-
płynie.
Rozbij ‒ w świeżym białko utworzy 
grubą warstwę, w starym się rozleje.

Nie tylko kurze
Przepiórcze: 4 jajeczka mogą zastąpić 
jedno kurze. Są bogate w minerały.
Strusie: jedno zawiera ok. 1 kg białka 
i 30 dag żółtka. Jajecznica z jednego 
jajka wystarczy na 8-10 porcji.

A może jajko w koszulce
Czy jajko gotowane na  twardo plus 
majonez, to jedyna opcja na podanie 
jajka na wielkanocnym stole? Alter-
natywą mogą być jajka w  koszulce. 
Mają doskonały smak, są zdrowe, 
wyglądają świątecznie i nie są trudne 
do wykonania.

Możemy je podawać na wiele sposo-
bów ‒ ze szparagami, zieloną fasol-
ką, z  pomidorami, sałatkami kapa-
rami, sardynkami, kanapkami. Tak 
naprawdę to, jak je podamy zależy 
tylko od wyobraźni. Można je jeść 
na śniadanie, lekki lunch lub kolację.  
Oto, czego potrzebujemy i jak ugoto-
wać jajko w koszulce – jajka, szeroki 
garnek z  gorącą wodą, ocet winny, 
łyżka, łyżka cedzakowa i miseczka.
Do garnka nalewamy wodę i dopro-
wadzamy do  wrzenia. Do  gotującej 
się wody dodajemy ocet (mniej wię-
cej 1-2 łyżki na litr wody) i ponow-
nie doprowadzamy do wrzenia. Jajko 
wbijamy do  miseczki, a  następnie 

z jak najmniejszej wysokości wlewa-
my je do gotującej się wody.
Ostrożnie, przy pomocy łyżki zgar-
niamy pływające w  wodzie białko 
– chodzi o  to, by delikatnie pomóc 
sobie w  formowaniu kształtu jaj-
ka. Gotujemy jajko około 1,5 mi-
nuty, po  czym wyławiamy je łyżką 
cedzakową. Po  przekrojeniu żółt-
ko w  środku powinno być cały czas 
płynne, natomiast otaczające je biał-
ko – całkowicie ścięte.

 Sałatka jajeczna 
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twardo, mały słoik majonezu, 3 łyż-
ki śmietany (gęstej), szczypiorek, 
pęczek rzodkiewki, 5 dag żółtego 
sera, sól i pieprz do smaku

Rzodkiewkę oczyścić, opłukać, ze-
trzeć na  tarce o  dużych otworach. 
Jaja i ser pokroić w kostkę, połączyć 
z  rzodkiewką, majonezem, śmietaną 
i posiekanym szczypiorkiem, dopra-
wić, podzielić na porcje i  udekoro-
wać.

 Babka a’la sękacz
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ka cukru, 6 jajek, ¾ szklanki 
mąki pszennej, pół szklanki mąki 
ziemniaczanej, cukier waniliowy, 
szczypta soli

Oddzielić żółtka od białek. W dużej 
misce utrzeć żółtka z  cukrem i  cu-
krem waniliowym na puszystą masę. 
Następnie do  żółtek dodać masło, 
cały czas miksując. Następnie dodać 
przesiane oba rodzaje mąki. Całość 
wymieszać, aby składniki dobrze się 
połączyły. 
Białka ubić ze szczyptą soli 
na  sztywną pianę. Pianę delikat-
nie połączyć z  ciastem aż do  po-
wstania jednolitej masy. Formę 
do  babki wysmarować masłem. 
Piekarnik nagrzać do  200 °C.  
Do przygotowanej formy wlać dwie 
łyżki ciasta, równomiernie rozpro-
wadzić, włożyć do piekarnika i piec 
tak długo, aby góra była zarumie-
niona (około 5-10 min). Następnie 
ciasto wyjąć z  piekarnika, wyłożyć 
równomiernie dwie łyżki ciasta i za-
piekać. Czynność wykładania ciasta 
do  formy powtarzać aż do  wyczer-
pania ciasta. Ciasto piec na najwyż-

szej półce piekarnika. Babka ta różni 
się od prawdziwego sękacza, ponie-
waż jest pieczona w domowym pie-
karniku.

 Minimazurek bez glutenu
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2 łyżki i 2 łyżeczki miodu, 2 łyżecz-
ki suszonych drożdży, 20 dag mąki 
bezglutenowej (kukurydzianej, ama-
rantusowej czy ryżowej), 8 dag mąki 
gryczanej, 2 łyżeczki bezglutenowe-
go proszku do pieczenia, roztrzepane 
jajko, 1-2 łyżki oleju kokosowego, 20-
25 dag białego sera, 2 łyżki śmietany 
kremówki albo mleka, miąższ z laski 
wanilii, puszka brzoskwiń w syropie

Wodę wymieszać z  łyżeczką mio-
du, dodać pokruszone drożdże, wy-
mieszać i  odstawić w  ciepłe miejsce 
na  ok. 10-15 minut. Połączyć oba 
rodzaje mąki z  proszkiem i  dolać 
drożdże z  wodą, jajko, roztopiony 
olej kokosowy i łyżeczkę miodu. Cia-
sto przez chwilę ugniatać, a następ-
nie formować kulki o średnicy 3 cm 
i zgniatać na placki wielkości dłoni. 
Układać na  blaszce wyłożonej per-
gaminem, przykryć ściereczką i  po-
zostawić na  pół godziny w  ciepłym 
miejscu do  wyrośnięcia. Rozgrzać 
piekarnik do 200 °C. Placuszki piec 
8-10 minut. Biały ser utrzeć z  kre-
mówką, miodem i wanilią. Brzoskwi-
nie wyjąć z  syropu, odsączyć, ściąć 
wierzch każdej połówki. Na ciastecz-
kach rozłożyć porcję sera i brzoskwi-
nię. Tak udekorowane ciastka wsta-
wić do piekarnika na 5 minut. Ciast-
ka najlepiej smakują świeże.

 Ajerkoniak  
czyli likier jajeczny
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skondensowanego mleka (niesło-
dzonego), 250 dag cukru pudru,  
5 żółtek

Żółtka ubić mikserem razem z  cu-
krem pudrem. Stopniowo dolewać 
mleko i miksować. Na końcu powoli 
wlewać spirytus, delikatnie miesza-
jąc z  resztą płynu. Przelać do  bute-
lek  i schłodzić. Najlepiej smakuje po  
ok. 24 godzinach chłodzenia.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu

Fot. Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu


