
Łagodny i orzeźwiający w smaku, niskokaloryczny ogórek jest rośliną zielną, jednoroczną, 

z rodzaju dyniowatych. Istnieją aż 53 gatunki tego warzywa, lecz największe znaczenie 

ekonomiczne mają dwa z nich: ogórek siewny i melon. Po pomidorze i cebuli, jest jednym 

z najpopularniejszych i najczęściej uprawianych warzyw na świecie.

Trochę historii

Ogórek należy do najstarszych warzyw na świecie, zaczęto go uprawiać już trzy tysiące lat 

temu. W starożytnej Grecji uważano, że potęguje inteligencję, łagodzi temperament i działa 

korzystnie na pracę serca. W Cesarstwie Rzymskim traktowano jako orzeźwiającą przekąskę.

Pod koniec XV wieku, dzięki Krzysztofowi Kolumbowi, trafił z Europy do Ameryki.

W Polsce pojawił się w IX wieku. Ciekawostką jest, że „ogórek” do XV wieku pisało się przez 

„u” otwarte, zresztą zgodnie z etymologią wyrazu. Podobna jest pisownia nazwy tego 

warzywa w innych językach, np. czeskim (okurka) czy niemieckim (die Gurke). Jednak od 

XVI wieku, prawdopodobnie pod wpływem takich słów, jak „góra” czy „pagórek”, również 

„ogórek” zaczęliśmy pisać przez „ó” kreskowane.

W staropolskiej kuchni ogórki były poddawane obróbce termicznej. Mogły być daniem 

głównym lub przystawką na ciepło. Bywały duszone w śmietanie, zagęszczane jajkiem 

i faszerowane. Obranego, przekrojonego ogórka „nadziewano” mięsem z kury, cielęciny 

lub ryby. Duszono ogórki w bulionie, a następnie dodawano do nich mięso, warzywa 

i śmietanę. Podobne danie przyrządza się do dziś we wschodnich Niemczech. Można też 

do uduszonych na bulionie ogórków dodać ryż, zioła i śmietanę – to z kolei francuski przepis. 



Na Kresach cenionym deserem były schłodzone ogórki polane miodem. Do przyrządzania 

tego przysmaku używano popularnego na Wileńszczyźnie ogórka trockiego, zwanego 

„brzoskwinią północy”.

Właściwości ogórka

Świeże warzywo w ponad 95% składa się z wody, dlatego w upalne dni pozwala ugasić 

pragnienie. Jest niskokaloryczny, ma niską wartość indeksu glikemicznego (IG = 15), dlatego 

znajduje zastosowanie w dietach odchudzających oraz u osób chorujących na cukrzycę.

Większość cennych składników zawiera skórka, a nie jego miąższ:

 antyoksydanty – zwiększające odporność i opóźniające procesy starzenia komórek;

 błonnik – przyspieszający perystaltykę jelit, przemianę materii, zapobiegający 

zaparciom;

 sterole – obniżające poziom cholesterolu w organizmie.

Kuchenne szaleństwa

Może być dodatkiem do dań głównych lub samodzielną przystawką. Spożywany na surowo 

stanowi składnik surówek, m.in. mizerii, sałatek, koktajli i domowych soków. Często jest 

podawany z hummusem, oliwą z oliwek czy dressingiem. Świetnie komponuje się z awokado,

koperkiem, marchwią, cebulą, owocami morza, rybami czy wieprzowiną.

W Polsce bardzo popularne są ogórki kiszone. Dzięki aromatycznym przyprawom możemy 

uzyskać mnóstwo wyjątkowych smaków i chrupiącą konsystencję ogórków. Najczęściej 

kisimy je z koprem, czosnkiem i chrzanem, ale można dodać gorczycę, goździki, cynamon, 

kardamon, imbir, pieprz czy bazylię. Są naturalnym prebiotykiem, czyli produktem 

wprowadzanym do pożywienia, w celu pobudzania rozwoju prawidłowej flory bakteryjnej 

jelit, poprawiającym w ten sposób ich funkcjonowanie, nie zawierającym żadnych 

mikroorganizmów, a jedynie substancje stymulujące. Prebiotyki to nietrawione składniki 

żywności, które selektywnie stymulują wzrost lub aktywność jednego rodzaju 

lub ograniczonej liczby bakterii w jelicie grubym.



Ogórki można konserwować, całe lub pokrojone w plastry, wykorzystując ocet spirytusowy, 

a także jabłkowy, co nadaje im nieco delikatniejszy smak. Niektóre gospodynie dodają 

do nich miód, paprykę albo chilli.

Zastosowanie ogórka w pielęgnacji skóry

Stanowi sprawdzone chłodzące panaceum na opuchnięte powieki, zapalenia skóry, wysypki 

i poparzenia słoneczne. Zmiękcza skórę, łagodzi podrażnienia i rozjaśnia przebarwienia. 

Kosmetyki zawierające wyciąg z ogórka są szczególnie polecane dla cery tłustej i trądzikowej.

Kremy, maseczki czy toniki z ogórkiem w składzie, wykazują bowiem działanie odświeżające, 

kojące, delikatnie oczyszczające i ściągające. Orzeźwiający, świeży zapach ogórka sprawia, 

że wchodzi w skład wielu perfum i wód toaletowych.

Przykładowe przepisy na dania z ogórkiem

FIT GUACAMOLE Z CEBULĄ I OGÓRKIEM

Składniki: 4 porcje

 awokado – 1 szt.

 cebula czerwona – 1 szt.

 ogórki świeże – 4 małe szt.

 sól i pieprz do smaku

 czosnek granulowany

 suszona cebula

Sposób przygotowania:

Z awokado wydrążyć miąższ i drobno posiekać. Ogórki ze skórką również drobno posiekać. 

Dodać bardzo drobno pokrojoną czerwoną cebulę, a na koniec również cebulę suszoną 

i przyprawy. Dokładnie pomieszać, lekko ugniatając. Dodać łyżeczkę soku z cytryny 

i pomieszać. Włożyć do lodówki na 15 min. Podawać z grzankami z ciemnego pieczywa. 

Można posypać pestkami dyni.



KALAFIOROWO-BROKUŁOWA SAŁATKA NA OSTRO, Z CIECIERZYCĄ I OGÓRKIEM

Składniki: 4 porcje

 kalafior – 1 szt. /200 g/

 brokuł – 1 szt. /200 g/

 ugotowana ciecierzyca – 2 garści

 ogórek długi – 1 szt.

 oliwa z oliwek

 pietruszka – 1 pęczek

 sok z 1 cytryny

 sól, pieprz, mielone chilli

Sposób przygotowania:

1. Obrać i pokroić ogórek; dodać ciecierzycę i sok z cytryny.

2. Przygotować "kuskus" ze sparzonego wrzątkiem kalafiora i brokuła – można 

na 2 sposoby: w mikserze umieścić najpierw kalafiora, potem brokuł i zmiksować na 

drobne kawałki (wielkość ziaren ryżu) lub pokroić na bardzo drobne kawałki na desce 

do krojenia warzyw i dodać do reszty składników (ogórka i cieciorki).

3. Pomieszać, doprawić do smaku i polać oliwą z oliwek.

Najlepiej jeść następnego dnia, wtedy smak poszczególnych składników połączy się, tworząc 

aromatyczną całość.

Opracowanie merytoryczne – lek. Beata Chmielewska-Pytka.
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