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I
nsekty w cukiernictwie nie są już zagrożeniem 

biologicznym żywności, jak dotąd twierdzono. 

Insekty stają się pomału jej składnikiem. Skład-

nikiem, który jest odbierany coraz pozytywniej 

przez konsumentów zmieniających swoje przera-

żenie w  rozsądek i  zdrowsze nawyki żywieniowe. 

Te licznie otaczające nas żyjątka od dawien dawna 

stanowiły pokarm dla wielu mieszkańców Azji, Afryki 

czy Ameryki Południowej, gdyż są bogate w łatwo 

przyswajalne białko, a także 

w porównaniu z mięsem ma-

ją niższą zawartość tłuszczu 

i dzięki temu charakteryzuje 

je niska kaloryczność. Do dziś 

są  przysmakiem dla wielu 

kultur i  narodowości. Nikt 

wcześniej nie zastanawiał 

się nad faktem brakującej 

żywności na świecie, pomału 

należy pochylić się nad tym 

zagadnieniem. Czas jednak, 

Novel food
Insekty w cukiernictwie

Pomysłów na zastosowanie 
nowej żywności w świecie pro-
ducentów nie brakuje. Owady 

definitywnie wygrywają z wie-
loma dodatkami stosowanymi 
do żywności dzięki zawartości: 

białka, witamin oraz składni-
ków mineralnych.

by ta nowa żywność zagościła na europejskich sto-

łach – i to w dodatku ze słodkim akcentem. 

Popularność insektów
na targach IBA
Zeszłoroczne targi IBA pokazały jednoznacznie, 

jak bardzo temat insektów jest popularny, a każdy 

z  odwiedzających te  targi mógł zapoznać się 

z ofertą firmy Wiced Cricet. Ta niemiecka fir-

ma dostarcza rozwiązania dla piekarnictwa, 

sprzedając przekąski wolne od substancji 

konserwujących, pakowane dodatkowo 

w opakowania pochodzenia organicz-

nego. Według samego producenta 

sprzedawane insekty można spoży-

wać bezpośrednio jako przekąskę 

lub jako dodatek do wypieków, 

sałatek i do zanurzenia 

w  czekoladzie lub 

masie karmelowej w celu uzyskania li-

zaków czy też twardych karmelków. 

Hodowla owadów
Znudzenie spożyciem mięsa i ryb, któ-

re notabene są coraz bardziej narażone 

na  działanie zanieczyszczonego 

środowiska i  ludzkiej ingerencji w  ich 

hodowle poprzez wszelkie modyfikacje 

genetyczne, może być dobrym argumen-

tem, by skierować się właśnie w kierunku 

spożycia owadów. Obecne w środowisku za-

nieczyszczenia powietrza i wody w postaci 

m.in. metali ciężkich sprawiają, że z łatwo-

ścią dostają się one do  organizmów zwie-

rzęcych i  roślinnych, które później spoży-

wają konsumenci. Inaczej sytuacja wygląda 



Mąka ze świerszczy

Trudno sobie wyobrazić, że mąka ze świersz-
czy miałaby zastosowanie w piekarnictwie. 
Jednak jest to całkiem prawdopodobne. Mąka 
taka dodatkowo wpisuje się w trend żywności 
bezglutenowej, co z pewnością ucieszy osoby 
zmagające się z celiakią. Ta bogata w białko 
mąka powstaje z wysuszonych, a następnie 
zmielonych świerszczy hodowlanych. Jej do-
datek sięga zaledwie kilku procent, a badania 
nad jej zdolnością wypiekową są z pewnością 
wciąż w toku. Jednymi z pierwszych wpro-
wadzających na rynek bochenki chleba z do-
datkiem mąki ze świerszczy w ilości 3% byli 
Finowie w 2017 r. Podobnie jak w przypadku 
wypieku chleba, mąka ze świerszczy może 
być użytkowana w produkcji ciastkarskiej 
jako zastępnik zwykłej maki pszennej. We-
dług konsumentów nadaje ona delikatny 
migdałowy posmak. w
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noważonego rozwoju i może 

rzeczywiście być z siebie dumny. 

Więcej na  temat tej zielonej 

technologii prowadzenia far-

my owadów można znaleźć 

na  stronie www.bachhuber-

consulting.com. Właściciel far-

my Kevin Bachhuber prowadzi 

doradztwo w tym zakresie, sprzedając tym samym 

niebywałe know-how. 

Insekty w przeróżnej formie 
przysmakiem w wielu krajach 
W wielu krajach spożycie owadów jest czymś zupełnie 

naturalnym i należy do codziennej diety. W przypad-

ku Tajlandii można spotkać i spożyć insekty w przeróż-

nej formie, m.in. grillowanej lub smażonej na głębo-

kim tłuszczu. Dzięki temu nabierają one korzystnych 

cech sensorycznych, a ich tekstura staje się dodatkowo 

bardziej chrupka – wszystko oczywiście zależy od spo-

sobu ich przyrządzenia. Owady, dzięki obecności wy-

sokiej zawartości białka, żelaza i wapnia, są zaliczane 

do superfood, czyli żywności, której spożycie ma nieść 

również korzystny wpływ na zdrowie. Przekonują się 

o tym coraz bardziej mieszkańcy krajów wysoko roz-

winiętych, jak USA i Kanada, gdzie wiele restauracji 

serwuje swoim gościom owady przyrządzone na róż-

ne sposoby. Aż tak odważni nie są mieszkańcy Europy, 

gdyż tylko nieliczne kraje UE mają w swojej ofercie 

produkty z użyciem owadów. 

Części jadalne owadów  
Jeśli chodzi o owady w żywności, warto się zasta-

nowić nad częściami jadalnymi takich owadów jak: 

świerszcze, mrówki, chrząszcze, szarańcze i pszczoły. 

Takie owady najczęściej spotyka się w produktach 

żywnościowych. A jak to wygląda w świecie słody-

czy? Słodycze z  owadami w  całości sprzedają się 

najchętniej w okresie halloween, być może to efek-

tywny sposób na straszenie bliskich osób, jednak 

zależy nam, by skupić się na ich wyjątkowym smaku. 

Trudno spotkać takie produkty na półkach sieci han-

dlowych i zdecydowanie szybciej można spróbować 

ich smaków, jeśli zamówi się produkty przez inter-

net. Produkcją takich słodkości zajmują się małe 

manufaktury, a ich sprzedaż nie oscyluje w tonach. 

Większość osób zamawia te produkty, kierując się 

ciekawością lub chcąc sprawić komuś prezent.

w przypadku owadów, które zanim mogłyby trafić 

do  celów konsumpcyjnych, muszą zostać wyho-

dowane w odpowiednich dla nich warunkach, tak 

by również nie stwarzać zagrożenia dla przyszłych 

konsumentów. Hodowla owadów w  porównaniu 

z hodowlą krów wymaga zużycia mniejszej ilości wo-

dy, nie potrzebuje tyle miejsca, a także nie dostarcza 

takiej ilości gazów cieplarnianych jak w przypadku 

krów. Jedna z pierwszych farm świerszczy hodowa-

nych na potrzeby spożywcze powstała w stanie Ohio 

w USA, a jej właściciel był wielokrotnie nagradzany 

za tak innowacyjne rozwiązania w kierunku zrów-



Novel food, czyli nowa żywność

W świetle przepisów prawa wspólnotowe-
go za nową żywność lub jej składnik rozu-
mie się wszystko, co nie miało zastosowania 
spożywczego na terenie UE przed 15 maja 
1997  r. Po tej dacie obowiązkowe jest apli-
kowanie do Komisji Europejskiej o zgodę 
na handel i obrót na terenie UE nowym 
środkiem spożywczym, jeśli ten środek jest 
odpowiednio przebadany i odpowiada ogól-
nie przyjętym normom i standardom bezpie-
czeństwa żywności. Takim też rodzajem no-
wej żywności są owady, które zanim mogły 
być dostępne w sprzedaży, musiały przebyć 
długą drogę dotyczącą ich bezpieczeństwa 
zdrowotnego na ludzki organizm. w
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Tekst: PIOTR ŁAWROWSKI, 

technolog ds. badań i rozwoju

Batonik energetyczny „Bug Break” 
W styczniu wprowadzono na rynek niemiecki batonik 

energetyczny „Bug Break” firmy Snack Insects z prażo-

nymi chrząszczami, sezamem i migdałami, a zamiast 

cukru zastosowano izomaltulozę, która charakteryzu-

je się niskim indeksem glikemicznym. Batonik jako 

przekąska jest idealny dla osób dbających o zdrowy 

styl życia. Ta funkcjonalna przekąska jest innowacyj-

na na rynku słodkich nowości z zastosowaniem owa-

dów. Zawartość karmelizowanych chrząszczy stanowi 

dodatek w ilości 10%, przy ogólnej zawartości białka 

na  poziomie około 15%. Funkcjonalność batonika 

sprawia, że zawsze można mieć go pod ręką.

Przekąski z insektami
firmy Crawlers 
Nowozelandzka firma Crawlers posiada w  swo-

im portfolio całą serię przekąsek, zarówno 

w  czekoladzie, jak i  bez. Świerszcze hodowane 

w specjalnych warunkach są następnie czyszczone, 

gotowane i osuszane, a następnie wykorzystywane 

do maczania w czekoladzie i pakowane, będąc w ten 

sposób gotowe do spożycia. W ofercie są również 

świerszcze prażone z  miodem oraz prażone skor-

piony w solonym karmelu. Nie oszczędzono także 

koników polnych i znaleziono dla nich zastosowa-

nie, oblewając je w mlecznej czekoladzie. Szarańcze 

poza mleczną czekoladą doprawiono płatkami chili 

dla podkręcenia smaku i lepszego efektu. Być może 

to niedaleka przyszłość w świecie przekąsek. 

Owady w ciasteczkach 
Innym rodzajem produktu z wykorzystaniem insek-

tów są ciasteczka. Jednym z takich produktów były 

ciasteczka wprowadzone na  rynek we  Francji już 

w 2015 r. pod nazwą Micronutris Sablés aux Insec-

tes Saveur Oignon. W tym przypadku zastosowano 

ciastka z owadzią mąką i nadano im smak cebulowy 

poprzez dodatek suszonej cebuli, bez konserwantów 

i polepszaczy smaku. Sam producent tych wytraw-

nych ciasteczek uważa, że  zastosowanie owadów 

ma znikomy wpływ na środowisko naturalne, a także 

ich użycie jest odpowiedzialnym i poważnym rozwią-

zaniem na przyszłe problemy wyżywienia ludności. 

Pomysłów na użycie owadów w żywności jest wie-

le. Pytanie tylko, czy mimo odrażającego ich wyglądu 

odnajdą się na polskich kubkach smakowych.  

Piśmiennictwo dostępne u autora.


