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Komosa ry¿owa jako Ÿród³o wartoœciowych
sk³adników od¿ywczych
Wprowadzenie
Komosa ry¿owa Chenopodium quinoa Willd. pochodzi z rejonów andyjskich. Ze wzglêdu na wysok¹ wartoœæ od¿ywcz¹
a tak¿e mo¿liwoœci adaptacyjne jest przedmiotem prac prowadzonych w wielu krajach (Dania, Finlandia, Wielka Brytania, USA, Indie) [1–5]. Badania popierane przez FAO i EWG
maj¹ na celu wprowadzenie komosy ry¿owej do uprawy jako
roœliny alternatywnej i Ÿród³a „zdrowej ¿ywnoœci” [6, 7].
W Polsce uzyskano zadowalaj¹ce wyniki aklimatyzacyjne kilku odmian komosy ry¿owej [8, 9]. Celem pracy by³a ocena
sk³adu chemicznego nasion komosy ry¿owej otrzymanych
w warunkach województwa kujawsko-pomorskiego na tle
literatury.

oraz sposobem przed stawienia wyników. Ahamed i in. [11]
podaj¹, ¿e zawartoœæ bia³ka w komosie mo¿e wahaæ siê
12–19%, t³uszczu 5–10%, wêglowodanów 61–74%, natomiast
suchej masy 87–90%. Oelke i in. [4] jak równie¿ Dini i in. [12]
powo³uj¹ siê na badania sk³adu chemicznego, prowadzone
przez Cardoza i Tapia [13], a Grochowski [3] cytuje Whali
[14]. Prezentowani autorzy przedstawiaj¹ wyniki w przeliczeniu na such¹ masê (%s.m.).
Oceniaj¹c sk³ad chemiczny badanej odmiany Faro mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e zarówno zawartoœæ bia³ka jak i wêglowodanów
zawiera siê w przedziale wartoœci podanych przez tych autorów (Rys. 1, 3). Natomiast zwraca uwagê korzystna z punktu

Czêœæ doœwiadczalna
Do badañ przeznaczono nasiona komosy
ry¿owej (Chenopodium quinoa Willd.) odmiany Faro otrzymane z doœwiadczenia
przeprowadzonego w Stacji Doœwiadczalnej
Oceny Odmian w Chrz¹stowie w 2007 roku.
W nasionach oznaczono such¹ masê wg normy PN-85/A-82100, zawartoœæ bia³ka metod¹ Kjedahla wg PN-75/A-04018, zawartoœæ cukrów redukuj¹cych i skrobi metod¹
Schoorla-Luffa wg PN-85/A-82100, zawartoœæ t³uszczu metod¹ Soxhleta, zawartoœæ
witaminy C metod¹ Tillmansa i dodatkowo
zawartoœæ saponin metod¹ opracowan¹
przez Kozio³a [10]. Otrzymane wyniki
pos³u¿y³y do analizy porównawczej zawartoœci wymienionych sk³adników w nasio- Rys. 1. Zawartoœæ bia³ka w przeliczeniu na s.m. doœwiadczalna i wg Oelke i in. [4] oraz
nach komosy ry¿owej uprawianej w innych
Grochowskiego [8]
krajach oraz innych gatunków roœlin
Tablica 1
uprawnych.
Zestawienie zawartoœci niektórych sk³adników komosy ry¿owej otrzymanych
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%
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redukuj¹ce,
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%

doœwiadczalne

85,6

53,6

3,7

4,7 ×10-3

1,2

Oelke i in. [15]

87,4

–

–

–

87-90

–

–

4,9 ×10-3

Dane, Ÿród³o

Wyniki przeprowadzonych badañ nasion
Chenopodium quinoa Willd. przedstawiono
w tablicy 1 i na wykresach (Rys. 1–3), porównuj¹c jednoczeœnie sk³ad chemiczny badanego materia³u z danymi literaturowymi.
W doniesieniach literaturowych wystêpuje wiele rozbie¿noœci dotycz¹cych sk³adu
chemicznego komosy. Jest to zwi¹zane zarówno z jej pochodzeniem i odmian¹, jak
równie¿ stosowan¹ metodyk¹ oznaczania

Grochowski [11]
Ahamed i in. [1]:
Quinoa czerwona
Quinoa ¿ó³ta
Quinoa bia³a

–

58

2

58

2,5

65

2
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widzenia wartoœci energetycznej wysoka
zawartoœæ t³uszczu (9,3% s.m.) (Rys. 2).
Zawartoœæ witaminy C (4,7·10-3% s.m.)
jest zbli¿ona do wartoœci podanych przez
s.m.)
Grochowskiego
[8]
(4,9·10-3%
(Tabl. 1). Sk³adnikiem antyod¿ywczym,
który utrudnia lepsze wykorzystanie komosy ry¿owej s¹ saponiny, które jednak
mo¿na usun¹æ poprzez wymywanie b¹dŸ
abrazjê [15]. W zale¿noœci od iloœci saponin, quinoa klasyfikowana jest jako „gorzka” 4,7–11,3 mg/g lub „s³odka” ok. 0,2–0,4
mg/g [16]. W badaniach w³asnych stwierdzono zawartoœæ saponin na poziomie 1,2%
(ok. 6,08 mg/g), co klasyfikuje go do odmian gorzkich (Tabl. 1).
Porównuj¹c iloœæ skrobi oraz cukrów Rys. 2. Zawartoœæ t³uszczu w przeliczeniu na s.m. doœwiadczalna i wg Oelke i in. [4] oraz
Grochowskiego [8]
redukuj¹cych zauwa¿ono, ¿e zawartoœæ
skrobi w badanym materiale jest mniejsza
(53,6%) ni¿ to podaje literatura (58–65%),
natomiast zawartoœæ cukrów redukuj¹cych
jest wiêksza (Tabl. 1). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest to zwi¹zane z ni¿sz¹ zawartoœci¹ suchej masy, czyli wy¿sz¹ zawartoœci¹
wody w badanym materiale, w porównaniu
z danymi literaturowymi (Tabl. 1).
Wiêksza zawartoœæ wody sprzyja uaktywnianiu siê enzymów, miêdzy innymi
amylaz, które powoduj¹ rozpad skrobi do
cukrów prostych.
Porównuj¹c sk³ad chemiczny komosy
ry¿owej, z innymi gatunkami roœlin, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zawartoœæ bia³ka oraz
wêglowodanów kszta³tuje siê na podobnym poziomie jak u zbó¿. Natomiast
zawartoœæ t³uszczu w komosie jest znacz- Rys. 3. Zawartoœæ wêglowodanów w przeliczeniu na s.m. doœwiadczalna i wg Oelke i in.
[4] oraz Grochowskiego [8]
nie wy¿sza ni¿ w zbo¿ach i fasoli, porównywalna z ³ubinem i znacznie ni¿sza ni¿
zawartoœæ t³uszczu w soi (Rys. 1–3).
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ,
¿e zawartoœæ wybranych sk³adników chemicznych Chenopodium quinoa Will. odmiany Faro uprawiana w warunkach
glebowych i klimatycznych Polski jest porównywalna z wartoœciami podawanymi w doniesieniach literaturowych, a jej nasiona stanowi¹ dobre Ÿród³o podstawowych sk³adników
od¿ywczych. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na wysok¹ zawartoœæ t³uszczu (9,3% S.M., Rys. 2), która bezpoœrednio
wp³ywa na wartoœæ energetyczn¹, co dodatkowo podnosi walory od¿ywcze nasion badanej komosy ry¿owej. Zawartoœæ
saponin w nasionach w œwietle uzyskanych rezultatów, wskazuje i wymaga opracowania skutecznej metody ich usuwania.
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