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O
rkisz (Triticum aestivum spelta) należy 

do pierwotnych, znanych od setek lat 

odmian pszenicy. Jest to  zboże, które 

ze względu na jego cechy można upra-

wiać w gospodarstwach ekologicznych i wytwa-

rzać z  niego ekologiczne produkty. Uprawa or-

kiszu nie wymaga stosowania środków ochrony 

roślin. Zboże to jest bowiem odporne na choroby 

wywołane rdzą brunatną (Puccinia recondita) oraz 

mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis). 

Ponadto orkisz można 

uprawiać w niekorzystnych 

warunkach klimatycznych, 

zarówno w niskich tempe-

raturach, jak i przy częstych 

opadach deszczu. Zboże 

to  nadaje się do  uprawy 

na  mało żyznych glebach, 

nawet glebach kamieni-

stych, także na  terenach 

wysokogórskich. W  tych 

niesprzyjających warun-

kach dobrze plonuje, dając lepsze plony niż psze-

nica zwyczajna. 

Wartość odżywcza orkiszu
Orkisz i wytworzona z niego mąka zawierają dużo 

białka, błonnika oraz tłuszczu bogatego w nienasy-

cone kwasy tłuszczowe (tab. 1). Białko zawarte w or-

kiszu charakteryzuje się stosunkowo dużą wartością 

biologiczną, większą od wartości biologicznej biał-

ka pszenicy. Zawiera bowiem więcej lizyny, leucyny 

i izoleucyny niż pszenica. W skład tłuszczu orkiszu 

wchodzą przede wszystkim wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe, szczególnie kwas linolowy. Również za-

wartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 

jest duża. W orkiszu i mące orkiszowej znajdują się 

znaczne ilości składników mineralnych – potasu, ma-

gnezu, żelaza i cynku (tab. 1). Orkisz i mąka orkiszowa 

należą do produktów bogatych w witaminy z grupy 

B, szczególnie w witaminę PP, B
1
 i B

2
 (tab. 1). W ziarnie 

orkiszu warstwa aleuronowa stanowi większą część 

niż w ziarnie pszenicy zwyczajnej. Dlatego też orkisz 

zawiera więcej składników odżywczych w porówna-

niu z ziarnem pszenicy zwykłej. Oceniając wartość 

odżywczą orkiszu i sporządzonych z niego przetwo-

rów, trzeba podkreślić, że w skład białek glutenowych 

wchodzi gliadyna, podobnie jak w pszenicy zwy-

czajnej. Z tego względu orkisz należy do zbóż 

przeciwwskazanych do spożycia przez oso-

by chore na celiakię.

Walory pieczywa 
orkiszowego

Ze względu na dużą wartość 
odżywczą i walory zdrowotne 

zainteresowanie konsumentów 
pieczywem orkiszowym jest 

coraz większe. Jak wynika z ba-
dań, konsumenci uznają barwę, 

smak oraz strukturę tego pie-
czywa za dość atrakcyjną, zaś 

najlepiej oceniają jego zapach.
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Zastosowanie orkiszu
w produkcji pieczywa
Orkisz jest zbożem stanowiącym dobry surowiec 

do  produkcji mąki. W  zależności od  odmiany 

uzyskuje się z niego mąkę z pełnego przemiału, 

o  wyciągu 87-96% (typ 1000-1600), mąkę orki-

szową razową oraz mąkę orkiszową jasną o  wy-

ciągu 64,5  (typ 630-650). Mąka z  pełnego prze-

miału ma jasnobrązową barwę, a mąka typu 650 

jest koloru kremowego. Mąka orkiszowa nadaje 

się dobrze do wypieku pieczywa. Szczególnie do-

brym surowcem do wypieku pieczywa jest mąka 

orkiszowa wysokowyciągowa razowa. Poza mąką 

orkiszową w sprzedaży dostępne są gotowe mie-

szanki wypiekowe. Przeznacza się je do przygoto-

wania chleba orkiszowego pełnoziarnistego, chle-

ba orkiszowego wiejskiego i chleba orkiszowego 

z czosnkiem.

reklama

Składnik Ziarno orkiszu Mąka orkiszowa 

pełnoziarnista 

Mąka orkiszowa 

jasna

wartość kaloryczna [kcal] 314 311 356

białko [g] 13,2 13,3 12,2

węglowodany ogółem [g] 69,5 69,6 72,0

błonnik [g] 9,4 6,6 3,6

tłuszcz [g] 2,6 3,3 1,7

– w tym jednonienasycone kwasy tłuszczowe [g] 0,60 0,74 0,33

– w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe [g] 1,50 2,58 1,30

potas [mg] 447 383 370

magnez [mg] 143 139 120

żelazo [mg] 3,23 3,58 3,00

cynk [mg] 3,52 3,49 2,00

witamina B
1
 [mg] 0,64 0,66 0,40

witamina B
2
 [mg] 0,22 0,22 0,11

witamina PP [mg] 6,60 6,42 5,00

Tab. 1. Wartość odżywcza orkiszu oraz mąki orkiszowej (w przeliczeniu na 100 g produktu) 
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Rodzaj pieczywa Najważniejsze składniki pieczywa

bagietka orkiszowa pełnoziarnista mąka orkiszowa z pełnego przemiału, płatki orkiszowe, ziarna 

słonecznika

chleb esseński z podkiełkowanego orkiszu skiełkowany, zmielony orkisz

chleb esseński z podkiełkowanego orkiszu 

z rodzynkami

skiełkowany, zmielony orkisz, rodzynki

chleb orkiszowo-żytni na drożdżach mąka orkiszowa jasna, mąka żytnia typ 2000, ziarna słonecznika, 

drożdże

chleb orkiszowy mąka orkiszowa biała, mąka żytnia typ 720, ziarna orkiszu 

chleb orkiszowy na drożdżach jasna mąka orkiszowa, ziarna słonecznika, ziarna sezamu

chleb orkiszowy na miodzie z białym makiem mąka orkiszowa pełnoziarnista, świeże drożdże, biały mak, miód

chleb orkiszowy na miodzie ze śliwką mąka orkiszowa pełnoziarnista, suche drożdże, suszone śliwki, 

miód, otręby orkiszowe

chleb orkiszowy na zakwasie aktywny zakwas żytni lub orkiszowy, mąka orkiszowa 

pełnoziarnista

chleb orkiszowy razowy na zakwasie z ziarnami zaczyn z mąki orkiszowej, mąka orkiszowa typ 1600,

mąka pszenna typ 650, siemię lniane, sezam jasny,

sezam czarny, płatki owsiane, ziarna słonecznika,

drożdże instant

chleb orkiszowy pełnoziarnisty mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 1600, świeże drożdże

chleb orkiszowy razowy na drożdżach zaczyn z mąki orkiszowej, mąka orkiszowa razowa typ 1000, 

świeże drożdże, siemię lniane, sezam

chleb orkiszowy ze słonecznikiem mąka orkiszowa typ 630, mąka żytnia typ 720, mąka pszenna 

chlebowa, ziarna słonecznika, drożdże instant

chleb pszenny z dodatkiem mąki orkiszowej mąka pszenna typ 750, jasna mąka orkiszowa,

mąka żytnia typ 720

chleb razowiec żytnio-orkiszowy z dynią 

i słonecznikiem 

zaczyn z mąki żytniej razowej typ 2000, mąka żytnia typ 720, 

mąka orkiszowa razowa typ 1600, płatki żytnie, miód, ziarna 

słonecznika, ziarna dyni

chleb razowy orkiszowo żytni z ziarnami mąka orkiszowa pełnoziarnista, mąka żytnia razowa typ 2000, 

miód wielokwiatowy, otręby gryczane (lub owsiane), sezam, 

siemię lniane

wafle ryżowe z orkiszem ryż brązowy, ryż biały, ziarna orkiszu 

Tab. 2. Rodzaje pieczywa z mąki orkiszowej

Obróbka technologiczna ciasta 
Produkując pieczywo orkiszowe, trzeba uwzględnić 

fakt, że ciasto z mąki orkiszowej posiada zazwyczaj 

luźniejszą konsystencję niż ciasto z mąki pszennej. 

Ze względu na obecność glutenu o słabych cechach 

reologicznych, ciasto sporządzone z mąki orkiszo-

wej jest bowiem wrażliwe na intensywną obróbkę 

mechaniczną, odbywającą się podczas miesienia. 

Charakteryzuje się ono mniejszą stabilnością i ela-

stycznością oraz większą rozszerzalnością niż typowe 

ciasta pszenne. Jest bardzo miękkie i lepkie po wyro-

bieniu; w związku z tym obróbka technologiczna jest 

dość trudna. Dlatego też produkcja ciasta chlebowe-

go z mąki orkiszowej wymaga, w odróżnieniu od cia-

sta z mąki pszennej, dodania kwasu askorbinowego. 

Dodatek ten ma na celu poprawę struktury glutenu 

i zmniejszenie rozszerzalności ciasta. Z prowadzo-

nych badań wynika, że  ciasto z  mąki orkiszowej 

pęcznieje wolniej niż ciasto uzyskane z mąki z ziarna 

pszenicy zwyczajnej, dłużej też się rozrasta. Z tego 

względu objętość chleba orkiszowego jest mniejsza 

niż chleba pszennego.

Czym cha-
rakteryzuje 
się pieczywo 
orkiszowe?
Chleb upieczony 

z  mąki orkiszowej mo-

że zastępować pieczywo 

pszenne. Z  badań wynika, 

że z mąki wyprodukowanej z róż-

nych odmian orkiszu można uzyskać 

pieczywo o  jakości porównywalnej 

do pieczywa z mąki pszennej, a biorąc 

pod uwagę takie parametry, jak: wydaj-

ność, całkowita strata piecowa, porowatość 

miękiszu, krajalność pieczywa oraz jego 

smak i  zapach, wypieki o  jakości prze-

wyższającej jakość pieczywa pszenne-

go. Pieczywo z mąki orkiszowej cha-

rakteryzuje się silnym chlebowym 

zapachem i orzechowym smakiem, 

ma  intensywną, złocisto-brązową 

barwę skórki. Chleb i bułki upieczone 
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z mąki orkiszowej nie kruszą się podczas krojenia. 

Ponadto długo pozostają świeże i miękkie. Uwzględ-

niając cechy sensoryczne i wskaźniki fizykochemicz-

ne, wykazano, że największą jakością cechuje się 

pieczywo z orkiszu odmian: Oberkulmer Rotkorn, 

Ceralio, Ostro, Schwabenspelz, nieco gorsze jest 

pieczywo z orkiszu odmian: Schwabenkorn, Fran-

kenkorn i Holstenkorn. Pieczywo o dużej wartości 

odżywczej można wypiekać, dodając mąkę orkiszo-

wą w ilości 30-50% do mąki pszennej lub żytniej. 

Dodatek mąki orkiszowej do mieszanki wypieko-

wej nie tylko zwiększa wartość odżywczą pieczywa, 

ale też powoduje zmianę smaku gotowego wyrobu 

na lekko orzechowy. Przykładowo z pełnoziarnistej 

mąki z orkiszu oraz mąki żytniej wypieka się razo-

wiec z dynią i słonecznikiem.

Walory zdrowotne orkiszu
Pieczywo orkiszowe ma  właściwości prozdrowot-

ne. Ze względu na zawartość błonnika i fitosteroli 

może ułatwiać zmniejszenie stężenia cholesterolu 

we krwi. Ponadto może przyczyniać się do zmniej-

szenia poziomu glukozy we krwi oraz zmniejszać 

zapotrzebowanie na insulinę. Orkisz nadaje szybko 

uczucie sytości. Pieczywo orkiszowe można polecać 

osobom z problemami sercowo-naczyniowymi, cho-

rym na cukrzycę oraz odchudzającym się. 

Asortyment pieczywa orkiszowego
Z samej mąki orkiszowej, jasnej lub ciemnej, z roz-

drobnionych płatków orkiszowych, a także z mąki 

orkiszowej zmieszanej z mąką pszenną, żytnią, a na-

wet ryżową można wypiekać różne rodzaje pieczywa 

(tab. 2). W celu wzbogacenia smaku oraz zwiększenia 

wartości odżywczej do pieczywa orkiszowego można 

dodawać kiełki zbożowe, ziarna słonecznika, pestki 

dyni, siemię lniane lub rodzynki. Asortyment wypie-

ków z mąki orkiszowej jest duży. Chleb orkiszowy 

stanowi zdrowszy odpowiednik białego pieczywa 

pszennego – zawiera więcej białka, błonnika, skład-

ników mineralnych i witamin. Chleb ten posiada spe-

cyficzne walory smakowo-zapachowe oraz charak-

terystyczną strukturę. Warto go regularnie włączać 

do jadłospisów. Pieczywo orkiszowe jest najbardziej 

popularne wśród kobiet. Szczególnym popytem cie-

szy się chleb orkiszowy pełnoziarnisty. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 


