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W
 piekarstwie można wykorzystywać 

rośliny oleiste, w tym len (Linum L), 

roślinę z rodziny lnowatych. Do pro-

dukcji pieczywa używa się lśniące, 

płaskie, brązowe lub złote nasiona lnu, czyli siemię 

lniane, oraz mąkę lnianą, uzyskaną ze zmielonych 

i  odtłuszczonych nasion lnu odmiany złocistej. 

Mąka lniana jest jasna, dość sypka, posiada smak 

orzechów.

Wartość odżywcza
i walory zdrowotne lnu
Nasiona lnu i mąka lniana są bogatym źródłem wielu 

składników odżywczych. Zawierają dużo tłuszczu, 

w którym przeważają kwasy tłuszczowe wieloniena-

sycone, a szczególnie kwas alfa-linolenowy. O warto-

ści odżywczej nasion lnu decyduje też duża zawartość 

białka (24%) bogatego w aminokwasy rozgałęzione 

(walina, leucyna, izoleucyna). Ze względu na skład 

aminokwasowy białko obecne w siemieniu lnianym 

posiada dużą wartość biologiczną. W nasionach lnu 

znajdują się znaczne ilości błonnika pokarmowego, 

w tym głównie frakcje rozpuszczalne w wodzie. Ma-

ją one postać śluzu, który łatwo pęcznieje i żeluje 

w wodzie. Len i wyprodukowana z niego mąka za-

wierają dużo składników mineralnych, w szczegól-

ności: magnezu, potasu oraz żelaza i cynku. Są też 

bogate w  witaminę E,  witaminę B
1
  i  PP. Siemię 

lub siemienia lnianego

Pieczywo wzbogacone dodat-
kiem siemienia lnianego i mąki 
lnianej posiada wiele wartości 

odżywczych. Prezentujemy 
rodzaje tego pieczywa, a tak-
że wpływ dodatku siemienia 
i mąki lnianej na wartość od-

żywczą i właściwości pieczywa. 

lniane i  sporządzona z  niego mąka ma  korzystny 

wpływ na organizm człowieka z powodu wysokiej 

zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych 

i błonnika. Regularne spożywanie chleba z dodat-

kiem tych produktów może być pomocne w profi-

laktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych (choroby 

układu krążenia, nowotwory jelita grubego).

Cele stosowania lnu i mąki lnianej
Siemię lniane lub mąkę lnianą dodaje się do mie-

szanek wypiekowych w celu wzbogacenia wartości 

odżywczej pieczywa. Siemię lniane można również 

stosować jako posypkę do pieczywa. Pieczywo z do-

datkiem wyrobów z lnu zawiera więcej białka, błonni-

ka, kwasów tłuszczowych nienasyconych, składników 

mineralnych i witamin niż pieczywo bez dodatku tych 

produktów. Celem stosowania mąki lnianej jako do-

datku do innych mąk stosowanych do wypieku pie-

czywa jest również polepszenie właściwości fizyko-

-chemicznych i organoleptycznych pieczywa. 

Wpływ dodatku siemienia
i mąki lnianej
na wartość odżywczą pieczywa
Dodatek siemienia lnianego i/lub mąki lnianej 

do pieczywa pszennego, pszenno-żytniego, orkiszo-

wego i żytniego wzbogaca wypieki w kwasy tłuszczo-

we omega-3, błonnik pokarmowy, a także w białko 

lub siemienia lnianego

Pieczywo
z dodatkiem
mąki lnianej

Pieczywo
z dodatkiem
mąki lnianej
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reklama

i składniki mineralne. Całe lub mielone nasiona lnu 

mają szczególne zastosowanie w produkcji pieczywa 

bezglutenowego, które ze względu na użyte do wy-

pieku surowce jest niedoborowe w różne składniki 

odżywcze. W chlebie z dodatkiem zmielonych nasion 

lnu zwiększa się zawartość tłuszczu oraz wieloniena-

syconych kwasów tłuszczowych, szczególnie należą-

cego do rodziny omega-3 kwasu alfa-linolenowego. 

Dodatek zmielonych nasion do  bezglutenowego 

chleba wzbogaca go również w białko. W bezglu-

tenowym pieczywie zawierającym nasiona lnu, 

w porównaniu z chlebem niewzbogacanym, zawar-

tość błonnika pokarmowego jest znacznie większa. 

Pieczywo bezglutenowe z  dodatkiem nasion lnu 

zawiera więcej magnezu, potasu, żelaza i cynku niż 

pieczywo niewzbogacane. 

Wpływ dodatku siemienia
i mąki lnianej na właściwości pieczywa
Ze  względu na  bardzo dobre właściwości wiążą-

ce mąka lniana nadaje się do  wypieku pieczywa 

zarówno na  drożdżach, jak i  na  zakwasie. Z  mąki 

z  nasion lnu można wypiekać chleb, używając jej 

do  15% w  składzie mieszanki wypiekowej. Zaob-

serwowano, że  mąka pszenna z  dodatkiem mąki 

z lnianej, w porównaniu do samej mąki pszennej, 

ma większą wodochłonność i dłuższy czas rozwoju 

ciasta. Ciasta sporządzone z mąki pszennej zmie-
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Wzbogacenie pieczywa 
niezawierającego 

glutenu o len przyczynia 
się do zwiększenia 

objętości pieczywa, bez 
pogorszenia właściwości 

sensorycznych 
pieczywa oraz opóźnia 
czerstwienie pieczywa. 
Pieczywo z dodatkiem 
całego zmielonego lnu 
może być szczególnie 

wartościowym 
składnikiem diety 

bezglutenowej.
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Rodzaj pieczywa Składniki

chleb gryczany z siemieniem lnianym kasza gryczana niepalona, woda, sól, miód, siemię lniane, płatki jaglane, otręby gryczane

chleb lniany
zaczyn (mąka żytnia razowa, woda, zakwas), mąka lniana, woda, mąka żytnia 720,

mąka pszenna chlebowa, woda, sól, drożdże instant

chleb lniany mąka z lnu, mleko kokosowe, cukier kokosowy, sól, drożdże instant, tłuszcz kakaowy 

chleb lniany
zakwas żytni aktywny, mąka żytnia typ 720, mąka pszenna typ 750, siemię lniane zmielone, 

sól, woda, siemię lniane niemielone 

chleb lniany z cebulą i czosnkiem siemię lniane, słonecznik, sezam, cebula, czosnek, sól morska

chleb lniany z cukinią 
cukinia, cebula, siemię lniane, pestki dyni, sezam, nasiona słonecznika, kokos, kminek,

czosnek, sól morska

chleb lniany z kapustą kiszoną kapusta kiszona, siemię lniane, słonecznik, śliwki, sól morska, kminek

chleb lniany z oliwkami i papryką
mąka lniana, mąka pszenna typ 550, żółtko, jajko, drożdże, cukier, masło lub margaryna, 

śmietana, sól, siemię lniane lekko zmielone, oliwki, papryka konserwowa

chleb lniany z pomidorami i bazylią siemię lniane, suszone pomidory, słodka papryka, bazylia, szczypiorek, sól morska

chleb orkiszowy z siemieniem lnianym
mąka pszenna typ 650, mąka orkiszowa, drożdże świeże, siemię lniane, sól, oliwa, woda, 

miód, żółtko, mleko 

chleb pełnoziarnisty z siemieniem lnia-

nym

mąka żytnia chlebowa typ 720, mąka pszenna typ 1850, woda, sól, śruta żytnia, siemię lniane, 

zakwas

chleb pszenno-żytni z dodatkiem mąki 

owsianej i gryczanej

mąka pszenna typ 650, mąka owsiana, mąka gryczana, mąka żytnia typ 730, woda, sól, cukier, 

pestki dyni, pestki słonecznika, siemię lniane, zakwas

chleb pszenno-żytni z siemieniem lnianym
mąka pszenna typ 450, mąka żytnia typ 720, mąka lniana, oliwa, drożdże świeże, miód płynny, 

sól morska, mleko, woda

chleb pszenno-żytni z siemieniem lnianym mąka pszenna typ 650, mąka żytnia typ 800, drożdże suche, woda, cukier, sól, siemię lniane

chleb pszenny siemieniem lnianym 
mąka pszenna typ 450, drożdże świeże, sól morska, mleko, woda, cukier brązowy, siemię 

lniane, oliwa, jajo

chleb pszenny z siemieniem lnianym
mąka pszenna tortowej typ 450 lub 480, sól, siemię lniane, płatki owsiane, woda, drożdże, 

cukier

chleb żytni razowy z siemieniem lnianym mąka razowa żytnia, suszone drożdże, woda, sól, cukier, siemię lniane, olej rzepakowy

chleb żytni, razowy 3 ziarna z siemieniem 

lnianym, ziarnami dyni i słonecznika

zaczyn (mąka żytnia razowej typ 2000, woda, aktywny zakwas żytni), mąka żytnia typ 720, 

mąka żytnia razowa typ 2000, płatki żytnie, woda, miód, sól, ziarna słonecznika, pestki dyni, 

siemię lniane

Tab. 1. Rodzaje i skład pieczywa z dodatkiem mąki lnianej i/lub siemienia lnianego

szanej z mąką z nasion lnu są rozciągliwe i odporne 

na rozrywanie, podobnie jak ciasto pszenne. Stopień 

rozrostu chleba pszenno-lnianego 

jest podobny do chleba pszenne-

go. Pieczywo zawierające dodatek 

mąki lnianej mniej się kruszy niż 

pieczywo pszenne bez dodatku. 

Ponadto pieczywo pszenne wzbo-

gacane w mąkę lnianą dłużej niż 

pieczywo pszenne pozostaje wil-

gotne, przez co  znacznie dłużej 

utrzymuje świeżość. Chleby wy-

pieczone z mieszanki mąki pszen-

nej i mąki lnianej posiadają dobre 

walory smakowo-zapachowe. 

Mąkę lnianą można również do-

dawać do chleba pszenno-żytnie-

go, przygotowanego na zakwasie. 

Upieczony z takiej mieszanki chleb 

posiada zwarty miękisz z licznymi, 

drobnymi dziurkami. Pieczywo 

ma grubą skórkę, która w trakcie przechowywania 

mięknie. Chleb mieszany z lnem w smaku przypomi-

na chleb razowy. Dodatek lnu nadaje pieczywu mie-

szanemu wilgotność i trwałość. Ze względu na brak 
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Siemię lniane 
i sporządzona z niego 
mąka mają korzystny 
wpływ na organizm 
człowieka z powodu 
wysokiej zawartości 

nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i błonnika. 

Tekst: DR INŻ. DOROTA CZERWIŃSKA
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glutenu mąką lnianą można zastępować skrobię 

kukurydzianą i ziemniaczaną oraz produkty stoso-

wane do wypieku pieczywa przeznaczonego dla osób 

z celiakią. Dodatek zmielonych nasion lnu do pieczy-

wa bezglutenowego przyczynia się do zwiększenia 

objętości bochenków chlebów i ich 

spójności, nie powoduje zmian 

wilgotności miękiszu pieczywa 

oraz spowolnia proces twardnie-

nia wypieków. Ponadto jakość 

sensoryczna pieczywa z  dodat-

kiem mąki lnianej nie różni się 

od  chleba niemodyfikowanego. 

Stosując nasiona lnu do produkcji 

pieczywa, trzeba wziąć pod uwa-

gę fakt, że pod wpływem wysokiej 

temperatury dochodzi do  utle-

niania tłuszczu. W efekcie zmniejsza się zawartość 

nienasyconych kwasów tłuszczowych, a  zwiększa 

zawartość kwasów nasyconych, ponadto tworzą się 

wolne rodniki, co  jest niekorzystne ze  względów 

żywieniowych i zdrowotnych. Wykazano, że proces 

wypieku zwiększa stopień utlenienia tłuszczu zawar-

tego w nasionach lnu, szczególnie gdy stosuje się 

je jako posypkę. Z tego względu nasiona lnu najlepiej 

dodawać do mieszanki wypiekowej, a nie do posy-

pywania pieczywa. W ten sposób można ograniczyć 

utlenienie tłuszczu zawartego w siemieniu lnianym. 

Rodzaje pieczywa z dodatkiem
mąki lnianej lub siemienia lnianego
Asortyment pieczywa z  dodatkiem mąki lnianej 

i/lub siemienia lnianego jest duży. Produkty z lnu 

wchodzą w skład pieczywa pszennego, pszenno-żyt-

niego, żytniego, orkiszowego oraz 

bezglutenowego (tab. 1). Nasiona 

lnu znajdują duże zastosowanie 

w produkcji piekarskiej. Są też sto-

sowane jako dodatek do ciastek, 

paluszków i  płatków śniadanio-

wych i musli. Z przedstawionych 

informacji w tab. 1 wynika, że na-

siona lnu można uznać za warto-

ściowy dodatek technologiczny, 

który pozwala na  rozszerzenie 

i  uatrakcyjnienie asortymentu 

pieczywa, w tym pieczywa bezglutenowego. Wzbo-

gacenie pieczywa niezawierającego glutenu o len 

przyczynia się do zwiększenia objętości pieczywa, 

bez pogorszenia właściwości sensorycznych pie-

czywa oraz opóźnia czerstwienie pieczywa. Pie-

czywo z dodatkiem całego zmielonego lnu może 

być szczególnie wartościowym składnikiem diety 

bezglutenowej.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.


