
 

 

Z CYKLU JESIENNE SMAKOŁYKI 
 

PAPRYKA 
 

Papryka (Capsicum L.), czyli „pieprzowiec roczny”, należy do rodziny psiankowatych i pochodzi 

z Ameryki środkowej i Południowej. W Polsce pojawiła się w XVII wieku, jako roślina lecznicza 

i przyprawa. Część jadalną stanowi owoc, który zależnie od odmiany ma różny kształt, wielkość, 

barwę, smak i ostrość. 

Papryka ma wiele odmian: słodkie – są większe, posiadają gruby miąższ, ostre- mniejsze, ścianki mają 

cieńsze. Na stopień ostrości smaku papryki wpływa zawartość kapsaicyny, związku chemicznego 

którego większe ilości zawierają odmiany ostre, w pestkach i białych błonkach. 

Przy dużej zawartości błonnika pokarmowego, składników mineralnych (potas, fosfor, wapń, 

magnez), karotenoidów (kapsantyna, luteina, beta-karoten), przeciwutleniaczy (witamina A,C,E; 

likopen, związki polifenolowe: flawonoidy, antocyjany, kwasy fenolowe, luteolina), cukrów, kwasów 

organicznych i olejków eterycznych, charakteryzuje się niską kalorycznością (15- 30kcal/ 100g). 

zawiera niewielką ilość białka (1,0 – 1,3 g/ 100g) i tłuszczu (0,3 – 0,5g/ 100g). 

Poszczególne odmiany papryki zawierają różne ilości składników odżywczych: czerwone – większe 

ilości likopenu, potasu, witaminy A oraz kwasu foliowego. Odmiany czerwone i zielone mają więcej 

witaminy C niż pozostałe: wystarczy zjeść tylko 1/3 papryki , aby pokryć dzienne zapotrzebowanie 

na tę witaminę! Im bardziej dojrzałe jest owoc, tym większa zawartość witamin, przeciwutleniaczy 

i związków polifenolowych. 

Niezwykle korzystne dla zdrowia, zawarte w papryce, są przeciwutleniacze i alkaloid – kapsaicyna. 

Antyoksydanty wykazują korzystny wpływ na organizm poprzez wiązanie wolnych rodników, 

hamowanie aktywności enzymów utleniających, stymulację układu immunologicznego, zmniejszenie 

ciśnienia tętniczego krwi oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. W wielu badaniach 

dowiedziono, że przeciwutleniacze mogą spowalniać starzenie się organizmu oraz wykazywać 

działanie przeciwnowotworowe i antymiażdżycowe. 

Papryka może być spożywana w różnej formie: na surowo, gotowana, pieczona, grillowana, suszona. 

Najwięcej wykorzystuje się jej w kuchni meksykańskiej oraz węgierskiej, gdzie stanowi podstawę 

gulaszu i leczo. Nadaje się idealnie do przygotowania różnego rodzaju przetworów, np. past, 

pasztetów, paprykarzy, pesto i produktów konserwowych. 

Znalazła również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym (suplementy diety) i kosmetycznym 

(serum, szampony, odżywki do włosów, kremy i żele zwalczające cellulit, kremy i maści rozgrzewające 

i przeciwbólowe). 



Warto jednak pamiętać, że odmiany ostre ze względu na dużą zawartość kapsaicyny, nie mogą być 

spożywane przez osoby z chorobami przewodu pokarmowego, ponieważ może podrażniać błony 

śluzowe. Odmiany słodka i ostra są ciężkostrawne i powinny z niej zrezygnować osoby na diecie 

lekkostrawnej. 

 

NAJBARDZIEJ ZNANE ODMIANY PAPRYKI 

I ICH ZASTOSOWANIE 
 

OSTRE: 

 CAYENNE – podłużna, o barwie od zielonej do jasnoczerwonej; do suszenia, zup, sosów, 

sałatek. 

 HABANERO -bardzo ostra, okrągła, o barwie od żółtej do czerwonej, jedna z najostrzejszych; 

do sals, zup, gulaszu, sałatek. 

 JALAPENO- bardzo ostra, podłużna, o czerwonej lub zielonej barwie; najczęściej 

przygotowywana w zalewie octowej, do sałatek i kanapek. 

 TABASCO- mała, podłużna, o czerwonej barwie, odmiana papryki chilli; do produkcji sosu 

tabasco. 

 

SŁODKIE: 

 BANANA – okrągła, o jasnoczerwonej barwie; do sałatek , marmolad. 

 CUBANELLE- podłużna, o czerwonej lub jasnozielonej barwie; do sałatek, sosów, makaronu. 

 TOMATO – czerwona; do produkcji przyprawy paprykowej. 

 

NIE WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE… 

Kapsaicyna zawarta w papryce wchodzi w skład broni chemicznej: gazu pieprzowego. 

Po zjedzeniu ostrej papryki najlepiej napić się tłustego mleka zamiast wody, ponieważ kapsaicyna, 

odpowiedzialna za tę „ostrość ‘’ jest rozpuszczalna w tłuszczach, a nie w wodzie. 

Ostrość papryki jest oceniana za pomocą skali Scoville’ a (SHU) – im odmiana ma więcej punktów 

w skali, tym jest bardziej ostra. Popularna Jalapenio osiąga 8 500 SHU, Cayenne może mieć 50 000 

SHU, a paląca papryczka Bird’s Eye nawet 100 000 SHU. 

Oficjalna królowa ostrości, rekordzistka Guinnesa, to odmiana chili, Carolina Reaper: 1 641 183 SHU. 

 

Po tej dawce teorii, trochę praktyki… czyli jak wykorzystać paprykę w kuchni. 

 

  



ZUPA Z KOLOROWYCH SŁODKICH PAPRYK 
(danie bezglutenowe; czas przygotowania ok. 20 min.) 

SKŁADNIKI na 2 porcje: 

 kolorowe papryki – 3 szt., 

 mała cebula – 1 szt., 

 czosnek – 1 ząbek, 

 masło – 1 łyżka, 

 ryż – 100 g, 

 bulion warzywny/ drobiowy  

 mleko kokosowe – 200 ml, 

 natka pietruszki, koperek – płaska łyżeczka, 

 curry – ½ łyżki, 

 liść laurowy, ziele angielskie – po kilka sztuk, 

 sól, pieprz – do smaku. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Na maśle szklimy posiekaną cebulę i czosnek, następnie dodajemy pokrojone w paski papryki. 

Doprawiamy curry, solą, pieprzem, dodajemy liście laurowe i ziele angielskie. Wsypujemy ryż 

i podsmażamy, aż zrobi się szklisty. Zalewamy bulionem i gotujemy do miękkości ryżu. Po dodaniu 

mleka kokosowego, doprowadzamy do wrzenia. Odstawiamy z ognia, doprawiamy do smaku solą 

i pieprzem, dekorujemy posiekaną natka pietruszki i koperkiem. 

Zupę możemy podać z uprzednio ugotowaną soczewicą, cieciorką, fasolką albo szaszłykiem 

drobiowym. 

DUSZONA PAPRYKA NADZIEWANA MIĘSEM 
(danie bezglutenowe, czas przygotowania ok.40 min.) 

SKŁADNIKI na 4 porcje: 

 papryki zwykłe lub szpiczaste – 4 szt., 

 mięso mielone drobiowe – 250 g, 

 cebula – 1 mała, 

 jajko – 1 szt., 

 pieprz, sól, oregano – do smaku, 

 mąka owsiana bezglutenowa – 2 łyżki, 

 passata pomidorowa – 2/3 szklanki. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Do miski wrzucamy mięso wraz z posiekaną cebulą i roztrzepanym jajkiem, następnie dodajemy 

przyprawy i mąkę. Wyrabiamy masę do połączenia wszystkich składników. Paprykom ścinamy 

czapeczki i nadziewamy je mięsną masą. Wlewamy do garnka passatę pomidorową, pół szklanki 

wody, dodajemy sól i oregano. Ustawiamy w garnku papryki obok siebie, zagotowujemy 

i zmniejszamy płomień. Zostawiamy pod przykrywką na małym ogniu na 15 min. 

Najlepiej smakują z czerwonym ryżem i surówką. 



SZAKSZUKA Z WĘDZONYM TOFU 
(danie bezglutenowe, wege; czas przygotowania ok.15 min.) 

SKŁADNIKI na 4 porcje: 

 pomidory krojone w puszce- 2 szt., 

 tofu wędzone – 400g, 

 olej – 2 łyżki, 

 cebula – 1 szt., 

 kmin rzymski mielony – 1 łyżeczka, 

 czosnek – 2 ząbki, 

 czerwona papryka słodka mielona – 1 łyżeczka, 

 limonka – 1 szt., 

 sól, kolendra (świeża) – do smaku, 

 pomidorki koktajlowe – opcjonalnie. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

Na rozgrzanym na patelni oleju, podsmażamy („szklimy ”) cebulę, pokrojoną w kostkę, rozdrobniony 

czosnek, kmin i paprykę. Następnie dodajemy pomidory, doprawiamy solą i kilka minut dusimy. 

Układamy na wierzch pokrojone w plastry tofu. Dusimy kilka minut , od czasu do czasu obracając. 

Na koniec dodać kilka koktajlowych pomidorków, posypać kolendrą i skropić sokiem z limonki. 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne – lek. Beata Chmielewska-Pytka. 


