
CUKINIA 
 
 
Łacińska nazwa cukinii brzmi Cucurbita pepo i jasno wskazuje na powinowactwo z dynią 

(Cucurbita). Obie rośliny należą do cenionej w rolnictwie rodziny dyniowatych, w której znajdziemy 
także ogórki, arbuzy i melony. Co ciekawe, kabaczek tak naprawdę jest cukinią, ale uprawianą 
w Polsce i o nieco innym wyglądzie. 

Z botanicznego punktu widzenia cukinia jest owocem (!) podłużnym, zielonym lub żółtym. 
Rozwija się z zalążni kwiatów - również cenionego przysmaku kulinarnego. Żółte kwiaty rozwijają się 
na końcach łodyżek, odrastających od głównego pędu, czyli długiej, położonej łodygi, która chętnie 
pnie się po okolicznych przeszkodach. 

Uprawa cukinii 

Cukinia preferuje ciepłe klimaty śródziemnomorskie, ale uprawiana jest także w polskich 
warunkach. Wymaga bardzo żyznej gleby, stąd wielu ogrodników sadzi ją bezpośrednio na 
kompoście. Nasiona wysiewa się dopiero w drugiej połowie maja, kiedy nie ma ryzyka przymrozków. 
Wystawiona na słońce i regularnie podlewana roślina szybko się rozrasta, a dzięki wąsom czepnym 
obecnym na liściach, chwyta się barier dokoła i pnie chętnie w górę. Jedynym problemem jest 
zapylenie – na cukinii znajdują się kwiaty obu płci, które potrzebują pomocy pszczół. 

Cukinia może osiągnąć nawet do 100 cm długości, ale zbiera się najczęściej owoce 25-30 -
centymetrowe. Im starszy owoc, tym mniej jędrny i smaczny, a czasem wręcz gorzkawy. Minicukinie, 
o długości do 10 cm, są najsmaczniejsze, ale też i najdroższe ze względu na konieczność szybkiego 
likwidowania uprawy. 

Poszczególne odmiany różnią się kolorem i kształtem – smak pozostaje ten sam. W Polsce 
najczęściej kupujemy ciemnozieloną odmianą „Nefretiti”, ale do celów ozdobnych szczególnie poleca 
się żółtą „Atenę Polkę” oraz „Goldenę”, a także kremową odmianę „Opal” czy pasiatą „Tapir”. 

Cukinia - witaminy i wartości odżywcze 

Podobnie jak pokrewny ogórek czy arbuz, cukinia w dużej mierze składa się z wody – stąd jej niska 
wartość kaloryczna: zaledwie 16 kcal w 100 g. Poza niewielką ilością białka, zawiera węglowodany, 
błonnik spożywczy – aż 4 g na 100 g. Tłuszcz stanowi zaledwie 1,5% masy warzywa, ale są to głównie 
zdrowe kwasy nienasycone omega 3! 

Cukinia jest wspaniałym źródłem witaminy C (28% zalecanego dziennego spożycia w 100 g 
produktu), choć stopień, w jakim organizm z tego skorzysta zależy oczywiście od sposobu 
przygotowania – wysokie temperatury niszczą bowiem cenny antyutleniacz. W miąższu i skórce 
cukinii znajdują się znaczące ilości witaminy B6 (11% zalecanego dziennego spożycia w 100 g), B2 
(8%) i kwasu foliowego (7%). Zawiera również witaminę A, B1, B2, B3, B6 i B9 oraz witaminy C, E i K. 

Stanowi źródło ważnych składników mineralnych: cynku, fosforu, magnezu, miedzi, sodu, wapnia 
i żelaza. Dostarcza znaczącą ilość dobrze przyswajalnego dla organizmu potasu (7% zalecanego 
dziennego spożycia w 100 g) oraz manganu (9%). 



Kwiaty cukinii również są jadalne. 

Znaczenie cukinii w diecie 

Cukinia należy do najpopularniejszych pokarmów w dietach odchudzających. To zasługa nie tylko 
wyjątkowo niskiej kaloryczności i równie niskiego poziomu tuczącej skrobi, ale przede wszystkim 
znaczących ilości błonnika. Błonnik pozwala szybciej się nasycić, a przy tym wspomaga proces 
trawienia, usprawniając przemianę materii. 

Zdaniem naukowców cukinia należy do pokarmów o silnym działaniu przeciwzapalnym i jako taki 
redukuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza biegunkę, zaparcia, wzdęcia 
i objawy zespołu jelita drażliwego. 

Jako dobre źródło witaminy C, cukinia jest jednocześnie kopalnią innych związków 
fitochemicznych o działaniu przeciwutleniającym, m.in. witaminy A, dysmutazy ponadtlenkowej oraz 
glutationu. Opóźnia proces starzenia skóry i chroni przed szkodliwym wpływem czynników 
środowiska. 

Pestki cukinii nadal wykorzystuje się do poprawienia osłabionej odporności, co potwierdzają 
najnowsze badania naukowe; sprawność układu immunologicznego zależy od poziomu wolnych 
rodników. 

Polifenole obecne w cukinii wpływają na wydzielanie hormonów tarczycy. 
 
 
 
 
 



Cukinia w międzynarodowej kuchni 

Cukinia na dobre już wpisała się do kanonu europejskiej i światowej kuchni, stając się elementem 
obowiązkowym klasycznych dań. We Francji wykorzystuje się ją do jednogarnkowego dania 
ratatouille, które łączy w sobie smak duszonych warzyw z południa. We Włoszech legendą owiane są 
Fiore di Zucca, czyli kwiaty cukinii smażone w delikatnym cieście. W Bułgarii natomiast je się smażoną 
cukinię z jogurtowym dipem, a w Turcji rodzaj omletu zwanego mücver. Cukinie znajdziemy także w 
smażonych daniach kuchni tajskiej i wietnamskiej oraz w meksykańskich mieszankach chili.  

 
Zupa z cukinii 
 
Składniki:  

• 4 cukinie 
• 2 ziemniaki 
• 2 cebule 
• 4 szklanki bulionu 
• 1 szklanka mleka (może być kokosowe) 
• 2 łyżki masła 
• 4 łyżki siekanego koperku 
• 1 łyżka sosu sojowego 
• po ¼ łyżeczki siekanej bazylii, tymianku i oregano 

Przygotowanie: 
 

W dużym garnku podsmażamy na maśle posiekaną cebulę, aż do zeszklenia. Dodajemy zioła oraz 
pokrojone w kostkę ziemniaki, smażymy kilka minut. Dodajemy startą cukinię i chwilę mieszamy na 
ogniu. Całość zalewamy bulionem i gotujemy na małym ogniu 20 minut. Gdy warzywa są miękkie, 
miksujemy całość w blenderze. Dolewamy mleko i doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. 
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i sosem sojowym, a na koniec dosypujemy koperek. 
 

Placki z cukinii 
 

Składniki:  

• 700 g startej cukinii 
• ¼ szklanki mąki 
• ¼ szklanki parmezanu 
• 1 jajo 
• 2 rozgniecione ząbki czosnku 
• 2 łyżki oliwy z oliwek 
• sól kłodawska lub himalajska i pieprz zielony 

Przygotowanie:  
 

Startą cukinię posypujemy solą i odstawiamy w durszlaku na ½ godziny nad zlewem. Po tym 
czasie dokładnie odciskamy z wody. W misce łączymy cukinię, mąkę, jajko, parmezan i czosnek, 
doprawiamy pieprzem i solą. Na patelni rozgrzewamy olej i wykładamy łyżką ciasto, tworząc małe 
placuszki. Smażymy 2-3 minuty z każdej strony. Podajemy natychmiast z dipem jogurtowym lub 
śmietaną. 
 
 

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/ratatouille-wlasciwosci-sklad-i-wykorzystanie-ratatouille,25096.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/omlet-wlasciwosci-sklad-i-rodzaje-omleta,25910.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/papryka-chili-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-papryki-chili,24242.html


Marmolada z cukinii 

Składniki: 

• 1 kg cukinii 

• 0,8 kg cukru kokosowego 

• 6 limonek 

• 1 laska wanilii 

• 30 g imbiru 

Zetrzyj skórkę z limonki i wymieszaj z wanilią. Następnie obierz i posiekaj imbir (lub użyj 
przyprawy). Pokrój cukinię w paski. Ułóż ją warstwowo (jak lasagne) wraz ze skórką z limonki, dodaj 
cukier kokosowy pomiędzy każdą warstwą. Polej sokiem z wyciśniętych limonek. Ostaw ją na 12 
godzin lub na noc. Następnego dnia umieść wszystko w garnku i doprowadź do wrzenia. Gotuj na 
dużym ogniu przez 15 minut. Wyciągnij cukinię, wyciśnij z niej wszystkie soki i zredukuj powstałą 
ciecz o połowę. Zdejmij ją z ognia i dodaj cukinię ponownie do syropu. 

 
Pomysłów na wykorzystanie cukinii jest jednak nieskończenie wiele i to bez sięgania do 

zagranicznego repertuaru, wymagającego egzotycznych przypraw czy składników. Cienkimi plastrami 
cukinii można zastąpić makaron w lazanii, aby otrzymać dietetyczny obiad, zaś wydrążone połówki 
świetnie nadają się do faszerowania mięsem czy ryżem. Można z niej przyrządzić sosy do makaronu, 
sałatki oraz jednogarnkowe dania warzywne. Delikatny smak jest z jednej strony uniwersalny, z 
drugiej schlebia gustom nawet małych smakoszy! 

 
 
 
Opracowanie merytoryczne – lek. med. Beata Chmielewska-Pytka 
 
 
 
 


