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W
śród różnych, oryginalnych surow-

ców wykorzystywanych jako do-

datek do  sporządzania pieczywa 

i  przekąsek piekarskich, a  także 

do  wypieków cukierniczych znajduje się szpinak. 

Warzywo to  charakteryzuje się dużą zawartością 

składników ważnych dla naszego zdrowia (tab. 1). 

Zawiera ono dużo karoteno-

idów (beta-karoten, luteina), 

które należą do  najtrwal-

szych barwników występu-

jących w żywności. Ich straty 

w  trakcie obróbki kulinar-

nej są  niewielkie, wynoszą 

10-20%. Rozdrobniony szpi-

nak jest lepszym źródłem ka-

rotenoidów niż niepokrojo-

ny. Szpinak dostarcza dużych 

ilości folianów i witaminy K, 

ponadto w jego liściach znajdują się znaczne ilości: 

żelaza, magnezu i potasu. W szpinaku występują 

też polifenole (kwas kumarowy i  kwas ferulowy). 

Związki te należą do silnych przeciwutleniaczy, któ-

re chronią człowieka przed niekorzystnymi skutkami 

stresu oksydacyjnego i chorobami z nim związanymi. 

Spożywanie produktów z dodatkiem szpinaku może 

wspomagać profilaktykę chorób układu krążenia, 

a także chorób nowotworowych.

Wyroby piekarskie i ciastkarskie
ze szpinakiem
Pieczywo 

W piekarstwie wykorzystuje się różne naturalne pro-

dukty, które wzbogacają wartość odżywczą pieczywa 

oraz nadają specyficzny smak i aromat wypiekom. 

Używane surowce są źródłem składników odżyw-

czych i innych substancji prozdrowotnych. Jednym 

z  takich dodatków wykorzystywanych w  produk-

cji pieczywa jest szpinak. Wzbogaca on pieczywo 

w składniki odżywcze (magnez, żelazo, beta-karo-

ten). Ponadto wpływa na walory smakowo-

-zapachowe wypieków. Dodatek szpina-

ku urozmaica asortyment pieczywa. 

Szpinak dodaje się najczęściej 

do pieczywa pszennego (bułki, 

bagietki, tosty), ale również 

do  pieczywa mieszanego 

oraz żytniego na zakwa-

sie oraz do pieczywa 

p e ł n o z i a r n i s t e g o 

pszennego i  żyt-

niego. Również 

do  pieczy-

wa bez-

Green power
Wypieki ze szpinakiem

Dodatek szpinaku wzbogaca 
wyroby piekarsko-cukiernicze 
w składniki odżywcze i wpły-

wa na ich walory smakowo-za-
pachowe. Klientów przyciąga 
też oryginalny wygląd takich 

wypieków, dlatego warto mieć 
je w swoje ofercie. 

Składnik Szpinak surowy Szpinak duszony Szpinak zasmażany Krem szpinakowy

błonnik [g] 2,6 2,1 2,0 1,6

potas [mg] 235 185 218 114

magnez [mg] 53 52 29 30

żelazo [mg] 2,8 3,3 1,6 1,5

cynk [mg] 0,70 0,90 0,43 0,91

witamina A [�g] 707 785 395 308

witamina B
1
 [mg] 0,11 0,12 0,07 0,08

witamina B
2
 [mg] 0,19 0,22 0,10 0,19

witamina PP [mg] 0,58 0,36 0,62 0,43

foliany [�g] 194 132 73 49

witamina C [mg] 68 21 33 6

Tab. 1. Wartość odżywcza szpinaku świeżego i przetworzonego (w przeliczeniu na 100 g produktu)
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glutenowego, które przygotowuje się m.in. z mąki 

kukurydzianej, gryczanej i  sojowej oraz ze  skrobi 

ziemniaczanej, można dodawać szpinak.  

Przekąski piekarskie 

Wzrost popularności produktów 

typu food-to-go, nadających się 

do  szybkiej konsumpcji skłania 

również piekarnie do  produkcji 

wyrobów, które stanowią gotowe 

do spożycia przekąski. Są to najczę-

ściej wypieki z ciasta drożdżowego, 

ciasta półfrancuskiego lub ciasta 

francuskiego, nadziewane farsza-

mi. Do sporządzania tych farszów jest używany m.in. 

szpinak. Może on być: duszony, zasmażany, z dodat-

kiem śmietany, czosnku i różnych serów (ricotta, feta, 

twarogowy), bądź mieć postać kremu szpinakowe-

go. Przekąski nadziewane szpinakiem wytwarza się 

w formie: bułek, rożków, trójkątów, kopert, kieszonek 

i wielu innych kształtów. Produko-

wane przez piekarnie przekąski 

najlepiej smakują przyrządzane 

na ciepło. 

Ciasta i ciastka

Szpinak można też stosować 

do sporządzania tortów i ciast. Jego 

dodatek nadaje wypiekom: orygi-

nalny kolor, specyficzny smak oraz 

wilgotność. Jako składników ciast 

szpinakowych często używa się czerwonych owoców, 

które kontrastują z zieloną barwą ciasta (truskawki, 

maliny, jeżyny, wiśnie, żurawina). Innym popularnym 

dodatkiem do ciast ze szpinakiem są rozmaite sery. 

Wypieki ze szpinakiem przygotowuje się najczęściej 

z ciast: francuskiego, biszkoptowego, piaskowego 

oraz kruchego. Ze względu na kolor i strukturę 

ciasta biszkoptowe bądź piaskowe ze szpi-

nakiem przypominają mech, 

stąd też nazwy najpopular-

niejszych z nich to: „Leśny 

mech”, „Spacer po lesie” 

czy „Truskawkowa 

polana”.

Szpinak dostarcza 
dużych ilości folianów 

i witaminy K, 
ponadto w jego liściach 

znajdują się znaczne 
ilości: żelaza, magnezu 

i potasu. W szpinaku 
występują też polifenole.
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Do sporządzania wypieków z dodatkiem szpinaku 

często wykorzystywane jest ciasto francuskie. Ciasto 

to, ze względu na kruchą, warstwową, listkowaną 

strukturę, dobrze łączy się z delikatnym nadzieniem 

szpinakowym. Nadaje się ono do przygotowania wy-

pieków zarówno na słodko, jak i na słono. Tak więc 

niektóre ciasta szpinakowe, sporządzone z ciasta 

francuskiego łączy się z dodatkami typu: sery, wę-

dliny i pomidory. Również większość ciastek z dodat-

kiem szpinaku ma słonawy, wytrawny smak. 

Podsumowanie
Szpinak jest popularnym dodatkiem do wyrobów 

piekarskich i ciastkarskich. Jego dodatek do pieczy-

Rodzaj wypieku Przykłady

Pieczywo

bagietka ze  szpinakiem, bruschetta ze  szpinakiem i  pecorino, bułka drożdżowa ze  szpinakiem, 

bułka półfrancuska ze szpinakiem, bułka pszenna ze szpinakiem, bułka ze szpinakiem i z ce-

bulką prażoną, chleb mieszany szpinakowy, chleb mieszany ze  szpinakiem i  z  serem kozim, 

chleb pszenny ze szpinakiem i z czosnkiem, chleb pszenny ze szpinakiem i z fetą, chleb żytni 

na zakwasie ze szpinakiem i z jagodami goji, focaccia rustica – chrupiące pieczywo nadziewane 

szpinakiem, pełnoziarniste tosty ze szpinakiem

Przekąski

drożdżowe słoneczko ze szpinakiem, drożdżówka półfrancuska ze szpinakiem, kieszonki z cia-

sta francuskiego ze szpinakiem, kubeczki z ciasta francuskiego ze szpinakiem i z serem, paszte-

ciki ze szpinakiem, rożki ze szpinakiem, sakiewki z ciasta francuskiego ze szpinakiem, sakiewki 

z ciasta francuskiego ze szpinakiem i z orzechami, słodkie żółwie (szpinakowe bułeczki), szpi-

nakowiec z ciasta półfrancuskiego ze szpinakiem i z białym serem, ślimaczki z ciasta francuskie-

go ze szpinakiem, trójkąty z ciasta francuskiego ze szpinakiem i z fetą

Torty i ciasta

ciasto szpinakowe z jeżynami „Spacer po lesie”, ciasto „Leśny mech” ze szpinakiem i z bitą śmie-

taną, ciasto „Truskawkowa polana” ze  szpinakiem i  z  kremem jogurtowym, ciasto francuskie 

nadziewane szpinakiem i fetą, ciasto ze szpinakiem i z suszoną żurawiną, ciasto ze szpinakiem 

i z serem mascarpone, kruche ciasto ze szpinakiem, strudel ze szpinakiem, tarta ze szpinakiem, 

tarta ze szpinakiem i z kozim serem, tarta ze szpinakiem i z pomidorkami cherry, tarta ze szpi-

nakiem i  z  salami, tort szpinakowy z  wiśniami, tort ze  szpinakiem i  z  limonką, zielone ciasto 

ze szpinaku z kremem truskawkowym

Ciastka

ciasteczka owsiane ze  szpinakiem, ciastka francuskie ze  szpinakiem i  z  mozzarellą, ciastka 

ze szpinakiem, ciastka ze szpinakiem i z serem camembert, pikantne ciastka szpinakowe, szpi-

nakowe muffinki

Tab. 2. Przykładowe wypieki ze szpinakiem

Tekst: DR INŻ. DOROTA CZERWIŃSKA
Katedra Żywienia Człowieka,

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

wa zwiększa wartość odżywczą wypieku oraz nadaje 

mu specyficzne walory smakowo-zapachowe. Prze-

kąski piekarskie ze szpinakiem stanowią popularny 

rodzaj żywności typu food-to-go, do szybkiego spo-

życia. Ciasta upieczone z dodatkiem szpinaku mają 

atrakcyjną zieloną barwę oraz dużą wilgotność. Asor-

tyment pieczywa, przekąsek piekarskich oraz tortów, 

ciast i ciastek (tab. 2) przygotowanych z dodatkiem 

szpinaku jest bardzo duży.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.
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