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Szanowni Państwo! 

W tradycji chrześcijańskiej nadchodzące święta są najważniejszymi 

świętami w kalendarzu liturgicznym. Wielkanoc niesie z sobą radość narodzin 

do nowego życia. Bardzo silnie kojarzy się z wiosną, zaczynając od samego 

terminu – przypada zawsze w pierwszy weekend po przesileniu wiosennym. 

W wystroju naszych domów dominują atrybuty wiosny – bazie, zajączki, 

żonkile, a na stole pojawia się jajko w wielu odsłonach. W zeszłym roku 

omawialiśmy w naszej gazetce symbolikę tych świąt – mówiliśmy po trochu 

o wszystkim. W tym wydaniu wielkanocnej gazetki zatrzymamy się dłużej przy 

jajku. Ono to bowiem jest jej tematem przewodnim. Rozważymy, co było 

pierwsze – jajko czy kur, jakie zastosowania mają jajka, czy należy je 

spożywać, znajdzie się też miejsce na ciekawostki o jajku.  

Życzymy przyjemnej lektury! 



Zacznijmy od tego,  skąd się biorą jajka? 

 

Chyba każde dziecko od razu odpowie, że składa je kura, może 

uogólni stwierdzając, że znoszą je ptaki. Może też doda, że wykluwają się 

z nich pisklęta.  

 Jednak taka informacja byłaby bardzo uproszczona i ograniczona, 

ponieważ jajo jest jedną z faz rozwoju u wielu zwierząt. Myślę więc, że właśnie 

z tego powodu stało się symbolem nowego życia.  Wśród zwierząt 

rozwijających się w ten sposób spotkamy owady, ryby, płazy, gady, ptaki oraz 

nieliczne ssaki tzw. stekowce (dziobak, kolczatka australijska). 

 Jaja zwierząt jajorodnych zawierają substancje niezbędne dla rozwoju 

zarodka (jajo jest największą zygotą). Dzięki temu potomstwo może rozwinąć 

się poza organizmem matki. 

 Organizmy jajożyworodne rozwijają się w organizmie matki, ale 

w błonach jajowych kosztem żółtka, którym się odżywiają. 

 Nas jednak najbardziej interesują jaja ptasie, a przede wszystkim kurze 

i to o nich będzie mowa w kolejnych artykułach. 

 Dla ścisłości i wyczerpania tematu wspomnę tu jeszcze o jajach kilku 

ptaków, którymi ludzie również się odżywiają. 

  

 
Jajka przepiórcze 

Mają beżową, ciemno nakrapianą 

skorupę. Są bogatsze niż kurze w żelazo, 

miedź, beta-karoten oraz witaminy 

z grupy B, a także bardziej odżywcze, bo 

mają więcej żółtka w stosunku do białka. 

Zawierają mniej cholesterolu, natomiast 

więcej kwasów wielonienasyconych. Są trzykrotnie mniejsze od kurzych, 

dlatego gotuje się je krócej: na miękko - 1 minutę, na twardo - 3 minuty. Na 

jajecznicę potrzeba 8-10 jajeczek na osobę. Należy pamiętać, by ich nie 

wybijać bezpośrednio na patelnię (tylko najpierw wszystkie do miseczki), bo 

zanim ostatnie do niej trafi, to pierwsze już się przypali. Ugotowanych na 

twardo jajka przepiórcze warto wykorzystać do sałatek i przekąsek - 

przekrojone na pół wyglądają efektownie. W sprzedaży są jajka przepiórcze 

świeże i marynowane. 

 



Jajka kacze i gęsie 

Większe od kurzych, 

wyrazistsze w smaku, ale 

ciężkostrawne. Mają 

więcej żółtka, tłuszczu 

i cholesterolu. Lepiej nie 

gotować ich na miękko i 

nie smażyć z nich jajecznicy, gdyż częściej niż kurze bywają zakażone 

salmonellą. Obecnie najczęściej używane są do wypieków i zagęszczania 

sosów. Nadają się też do faszerowania.  

Jajka strusie 

 

Mają mniej cholesterolu niż kurze, natomiast 

więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 

w stosunku do nasyconych. Jajo strusie jest 

kilkanaście razy większe od kurzego (waży ok. 

1,5 kg), dlatego aby je ugotować na twardo, 

trzeba poświęcić na to ok. 2,5 godziny. Można 

z niego zrobić jajo faszerowane lub jajecznicę – 

wystarczy na 8–10 osób. Skorupka jaja strusia jest 

bardzo gruba, ma 2–3 mm, dlatego aby zrobić 

w niej dziurkę (by ze skorupki przygotować 

pisankę), najlepiej posłużyć się wiertarką. Jeśli chcemy podać jajo 

faszerowane, przekrajamy je wzdłuż piłką lub nożem z ząbkami. 

 Czas na bardziej szczegółowe informacje – zapraszam więc do lektury 

kolejnych artykułów. 

Opracowała  mgr Jolanta Łukasiewicz 

 



Co było pierwsze jajko czy kura, czyli co wiemy o jajku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jajka to składnik, którego nie może zabraknąć w kuchni. Trudno sobie 

wyobrazić pieczenie lub gotowanie bez nich. Ich właściwości są różnorakie – 

od wiązania produktów czy zagęszczania zup i sosów. Najpopularniejsze są 

oczywiście jajka kurze.  

Źródła naukowe wskazują, że jaja kurze żywią nas już od ponad 9 tysięcy 

lat! 7000 lat p.n.e. Chińczycy i Hindusi zaczęli udamawiać drób, aby 

oszczędzić sobie wysiłku związanego z codziennym poszukiwaniem dzikich 

ptasich jaj. Kury były powszechnie hodowane w starożytnej Sumerii i Egipcie, 

a 800 lat przed Chrystusem pojawiły się także w Grecji. Od tej pory jaja kurze 

stały się ważnym elementem europejskiej diety, tradycyjnie łączonym z porą 

śniadaniową. Zwyczaj jedzenia jaj kurzych na śniadanie zapoczątkowali 

starożytni Rzymianie, którzy nie tylko lubowali się w białku i żółtku, ale, jeśli 

wierzyć tekstom źródłowym, dosypywali także do posiłków kruszone skorupki, 

aby chronić się przed złymi duchami. Nikogo chyba też nie zdziwi, że 

przełomowe jajeczne odkrycia zawdzięczamy Francuzom – to oni 

wymyślili majonez („moyeu” to starofrancuskie słowo określające surowe 

żółtko) oraz krem cytrynowy powstały z połączenia 

jaj, cukru i soku z owoców cytrynowych, mieszanych w kąpieli parowej. 

Jajko – ważny składnik diety  

Przez lata w opinii publicznej wspieranej zaleceniami lekarzy pokutował 

pogląd, jakoby jaja kurze były niezdrowe dla serca i stanowiły olbrzymi 

cholesterolowy balast. Dziś dietetyka oficjalnie obaliła już ten mit, a jajko 

powszechnie uważane jest za jednej z najzdrowszych pokarmów białkowych. 

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/majonez-przyprawa-wlasciwosci-wartosci-odzywcze-i-rodzaje-majonezu,24792.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/cukier-przyprawa-wlasciwosci-dzialanie-i-zastosowanie-cukru,22938.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/sok-wlasciwosci-sklad-i-rodzaje-soku,26254.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/owoce
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/serce
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pokarm


Prawdą pozostaje, że jedno żółtko zawiera nawet 200 mg cholesterolu i tym 

samym jest jednym z najbardziej cholesterolowych pokarmów na świecie. Ale 

w świetle nowych badań cholesterol ze źródeł pokarmowych nie jest wcale 

naszym największym wrogiem, jajko zaś zawiera ogrom substancji, 

które zdrowie wyraźnie wspomagają. Na uwagę zasługuje fakt, że jajko kurze 

jest jednym z najlepszych źródeł choliny, związku zaliczanego do grupy 

witamin B i odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie mózgu, 

zdrowie serca i systemu nerwowego oraz przepuszczalność błon 

komórkowych. Wysoka podaż choliny w czasie ciąży zmniejsza ryzyko rozwoju 

wad wrodzonych cewy nerwowej. Poza tym jajka kurze bogate są 

w tłuszcze, białko, węglowodany, cukry, witaminy -  witamina A, witaminy 

z grupy B , witamina D, E i K oraz minerały  cynk, fosfor,  jod,  mangan,  potas,  

selen,  sód, wapń  i żelazo. Co ważne, jajka są niskokaloryczne. Jedno jajo 

o masie około 60 g to tylko 81 kcal. Warto je jeść, bo dzięki luteinie, zawartej 

w żółtku, jajko chroni nasze oczy przed szkodliwymi promieniami UVA i UVB 

oraz zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej. Lecytyna, kolejny składnik żółtka, 

odpowiedzialna jest za to, by cholesterol nie odkładał się na ścianach 

naczyń krwionośnych.  

Niebezpieczeństwa związane z jajkami 

Każdy od dziecka słyszy o groźbie salmonelli towarzyszącej surowym 

jajkom. Faktycznie, gram-negatywne bakterie salmonelli występują na 

skorupkach jaj i mają bezpośredni związek z odchodami kurzymi. Wbrew 

pozorom jednak jaj nie należy myć, bo to zwiększa ryzyko rozsiania bakterii na 

zlew czy blat kuchenny, ani nawet przekładać do pojemników lodówkowych. 

Trzymane w oryginalnym opakowaniu powinny być zawsze przed konsumpcją 

poddawane cieplnej obróbce – bądź poprzez gotowanie lub smażenie, bądź 

parzenie wrzątkiem. Niestety, nawet wysokie temperatury nie zabiją 

jednak dioksyn, które również znajdują się w jajkach kurzych. Te 

rakotwórcze związki chemiczne uważane są za silnie toksyczne. Niestety, jajka 

są jednym z poważniejszych pokarmowych źródeł dioksyn, zwłaszcza te 

z wolnego wybiegu, gdzie kury mogą mieć styczność z zatrutą 

przemysłowo glebą. Zdaniem polskich badaczy, jaja fermowe zawierają 

u nas mniej dioksyn niż jaja kur puszczonych swobodnie. 

Alergia na jajka to kolejne niebezpieczeństwo związane z jedzeniem 

jajek. Dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jak pokazują badania, 

większość osób z alergią na jajka tak naprawdę jest uczulona na białko jaja 

kurzego, a nie na żółtko. Jednak mimo to uczuleni na jajka muszą unikać obu 

składników. 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cholesterol
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/substancja
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-b4-cholina-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-b4,24175.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mozg
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/blona-komorkowa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/blona-komorkowa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ciaza
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/tluszcze
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/bialko-wlasciwosci-sklad-i-wystepowanie-produkty-bogate-w-bialko,23298.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/weglowodany-wlasciwosci-i-wystepowanie-produkty-bogate-w-weglowodany,23169.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cukry
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/witaminy
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-a-prowitamina-a-beta-karoten-retinol-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-a,21430.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-b1-aneuryna-tiamina-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-b1,21236.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-b1-aneuryna-tiamina-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-b1,21236.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-d-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-d,21460.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-e-tokoferol-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-e,21375.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/witamina-k-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-witaminy-k,21503.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mineraly
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/cynk-zn-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-cynku,20903.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/fosfor-p-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-fosforu,20947.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/jod-i-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-jodu,20726.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/mangan-mn-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-manganu,21116.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/potas-k-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-potasu,20865.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/selen-se-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-selenu,21094.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/sod-na-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-sodu,21040.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/wapn-ca-wlasciwosci-dzialanie-i-wystepowanie-wapnia,20597.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/bakterie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/kal
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dioksyny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zwiazek-chemiczny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/toksycznosc
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gleba


Symbolika jajka 

Nie sposób pisać o jajach kurzych bez wątku wielkanocnego. Bez nich 

nie ma tych wiosennych świąt! Właśnie na nich bazuje większość 

świątecznych potraw, z białym barszczem na czele. Jajko króluje też 

w wielkanocnym koszyczku i na stole, w formie kolorowych pisanek lub 

kraszanek. Co symbolizują jajka wielkanocne? 

Święcąc wielkanocne jajka nie znamy często genezy tego zwyczaju. 

Jajko było symbolem życia na długo przed chrześcijaństwem. A przez ok. 200 

lat po chrzcie Polski jedzenie jaj w Wielkanoc było zabronione, bo kojarzyło się 

z pogańskimi rytuałami. Sama Wielkanoc, również oparta na pogańskich 

zwyczajach celebrowania wiosennej równonocy, przyjęła jajko jako symbol 

zmartwychwstania Jezusa. Bądź co bądź, jest to przecież rzadki 

w przyrodzie przykład nowego życia zamkniętego w twardej skorupce – 

pękanie skorupy w naturalny sposób kojarzy się z kamiennym grobem 

Chrystusa. W Niemczech i Wielkiej Brytanii do wielkanocnych zwyczajów 

należy wręcz turlanie przez dzieci jaj z pagórka symbolizujące odpychanie 

głazu z jezusowego grobu. Ale symbolizm jaj rozciąga się daleko poza kulturę 

chrześcijańską. Od pogańskich Słowian po Chińczyków, kurze jajko uważane 

było za uosobienie życia, płodności, przyszłości. W chrześcijaństwie 

jajko łączone jest ze zmartwychwstaniem – zwycięstwem życia nad śmiercią. 

Skorupka symbolizowała to co stare, żółtko zaś to, co nowe. Do 

wielkanocnego koszyczka jajko trafia także, jako znak zwycięstwa Chrystusa 

nad śmiercią i odrodzenie się wiernych w jego osobie.  

Tradycja święcenia jaj jest bardzo stara i pochodzi ze średniowiecza. Ma 

swój początek w środowiskach klasztornych, w czasach, gdy post był 

przestrzegany tak surowo, że zabraniał on spożywania również jaj. Poświęcony 

pokarm miał zapobiec chorobie po długich wyrzeczeniach postnych 

i zapewnić błogosławieństwo dla duszy i ciała. Początkowo święcono 

wyłącznie jajka barwione na czerwono, co miało dodatkowy wymiar 

symboliczny. Czerwień to kolor krwi Chrystusa, jednocześnie esencji życia. 

Ponadto to kolor triumfu, zwycięstwa. Chrystus, ikonograficznie przedstawiany 

jako zwycięzca śmierci, stoi z czerwoną chorągwią, w czerwonym, 

purpurowym płaszczu królewskim. W czasie wielkanocnego śniadania jajko 

pełni rolę podobną do wigilijnego opłatka i jest przekaźnikiem naszych 

wzajemnych życzeń.  

Tradycja malowania jaj jest również bardzo stara. Już Owidiusz i Pliniusz 

wspominają o malowanych jajkach. W starożytnym Egipcie był podobno 

zwyczaj zdobienia ich rysunkami skarabeuszy, w Chinach natomiast 

dekorowano skorupki wizerunkami ptaków i kwiatów. Najstarsze natomiast 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/przyroda
https://www.ekologia.pl/pogoda/niemcy/
https://www.ekologia.pl/pogoda/wielka-brytania/
https://www.ekologia.pl/pogoda/chiny/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zycie
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/intronizacja-jezusa-chrystusa-na-krola-polski-komentarz,artykuly,400854,1.html


ślady polskich pisanek odkryto podczas prac wykopaliskowych w Opolu 

i datowane są na wiek dziesiąty. Nazwy barwionych jaj zależą od sposobu, 

w jaki zostały one ozdobione. Kraszanki, bryczki lub malonki to jajka 

zafarbowane na jeden kolor. Jeżeli na jednolitym tle wyskrobiemy deseń – 

takie jajko nazywa się skrobanką lub rysowanką. Pisankę otrzymamy jeżeli 

ozdobimy jajko różnokolorowymi ornamentami, przez pokrycie woskiem 

fragmentów rysunku, np. kwiatów czy listków, a następnie zanurzenie 

w barwnikach, odbarwienie w occie i znów narysowanie wzorów, aby 

ponownie je utrwalić w barwniku . 

Polskie zwyczaje ludowe nakazywały np. położenie jajka na progu stajni, 

gdy po raz pierwszy wyprowadzano bydło w pole. Jajko oddawano później 

komuś biednemu z prośbą o modlitwę, by bydło dobrze się chowało, a krowy 

dawały dużo mleka. W każdy narożnik nowego domu kładziono jajko na 

szczęście. Przy budowie domów murowanych, do zaprawy wapiennej 

dodawano jajka, które ją cementowały. 

Ciekawostki dotyczące jajek 

 Kura, w zależności od rasy, znosi 200 – 325 jaj rocznie. „Produkcja” jednego 

jaja trwa 24 – 26 godzin. 

 Kury mogą znosić jaja bez koguta, ale nie wylęgną się z nich kurczęta. 

 Im starsze kury, tym większe znoszą jaja. 

 Wysiadując jajo, kura obraca je w gnieździe aż 50 razy na dobę. 

 Kury rasy Araucana są nazywane kurami wielkanocnymi, ponieważ znoszą 

niebieskie, zielone, różowe i brązowe jaja. 

  Największym jajkiem złożonym przez kurę był gigant mierzący wzdłuż dłuższej 

osi 31 cm. Złożony został we wsi Mellor w angielskim hrabstwie Lancashire 

w 1896 roku. 

 

Niekulinarne zastosowanie jajek 

 

 Jajko kurze można zastosować jako:  

1. zastrzyk energii dla włosów, 

2. kosmetyk na zmarszczki, 

3. ekologiczny klej, 

4. nawóz dla roślin,  

5. naturalny opatrunek na ranę lub oparzenia,  

6. specyfik do czyszczenia skórzanej galanterii, 

7. czyszczenie zaśniedziałego srebra. 

 



Odpowiedź na pytanie: „Co było pierwsze – kura czy jajko?” 

 

Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście jajko. Kury, to potomkowie 

jednej z grup dinozaurów. Jajka składają różne grupy zwierząt – gady, płazy, 

ryby, owady, a nawet niektóre ssaki (dziobak czy kolczatka australijska). 

Zatem jajka istniały znacznie wcześniej, niż wykształciła się gromada ptaków, 

a w niej kury.  

Opracowała mgr Milena Stanisławek 

 

 

 

„Jajko, czy kura? Czyli co wiemy!” 
 

 
Źródło: www.pixabay.com 

          

Myślę, że ten odwieczny problem już dawno został rozstrzygnięty. Skoro 

ewolucyjnie przed ptakami były gady, to pomiędzy ostatnim gadem, 

a pierwszym ptakiem było jajko. Są jednak tacy (i trudno się z nimi nie 

zgodzić), którzy twierdzą iż mają jednak dowody, że pierwsza była  kura. 

W eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców ze Stanów 

Zjednoczonych wykorzystano superkomputer HEKToR. Badacze odkryli, że 

białko nazwane owokledyną-17 (OC-17) służy jako katalizator, który 

odpowiada za szybkość rozwoju skorupki jaja. Co ciekawe, bez tej proteiny 

nie byłoby w ogóle skorupki, a to oznacza, że materiał genetyczny nie 

zmienia się  podczas życia zwierząt. Zmiany muszą zatem zachodzić 

w stadium rozwoju. Dlatego z jaja zniesionego przez gatunek niebędący kurą 

wykluł się prawdziwy kurczak. Kluczowa mutacja zaszła na poziomie zygoty. 



Profesor John Brookfield, autorytet w dziedzinie ewolucji twierdzi, iż tylko taka 

kolejność jest możliwa. Z pewnością organizm, który wykształcił się w jajku był 

pierwszą kurą w historii-tłumaczy. 

Może skupmy się na właściwościach leczniczych i witaminach jajka, 

jako bądź co bądź symbolu życia! 

        Warto jeszcze raz powiedzieć, że jajka są przede wszystkim źródłem 

pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm. To białko 

wzorcowe, zawierające wszystkie aminokwasy, w tym niezbędne, których 

organizm nie potrafi sam wyprodukować i to w odpowiednich ilościach. Jajko 

to również bogate źródło witaminy A, E, D i K oraz witamin z grupy B 

i składników mineralnych: fosforu, potasu, sodu, wapnia, żelaza, magnezu, 

miedzi, cynku, selenu. W żółtku znajduje się beta-karoten i luteina, która chroni 

oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu 

plamki żółtej i poprawia widzenie. Jajka mają również korzystny skład 

tłuszczów. Na 5g tłuszczu zawartego w jednym jajku (żółtku) tylko 0,1 g 

stanowią ”złe” nasycone kwasy tłuszczowe, a za to wiele w nim niezbędnych 

dla organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-

3 i omega-6,których organizm nie potrafi syntetyzować. 

 

 

A teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie przytoczyć kilka zabaw, które 

mam nadzieję wprowadzą Was w pogodny przedświąteczny lub świąteczny 

nastrój: 

 

 Zabawa „Turlanie” 

 

Na podłodze lub na ziemi zaznaczcie koło, wewnątrz którego 

układamy różne drobne upominki: mogą to być słodycze, breloczki, malutkie 

maskotki itd. Każdy z zawodników otrzymuje pisankę. Podchodzi do koła i turla 

swoje jajko. Przedmiot, którego dotknie jajko, wędruje do zawodnika, który 

turlał pisanką. 

 

Zabawa „Szukanie” 

 

Pisanki trzeba pochować w różnych miejscach domu. Dla każdego 

uczestnika zabawy trzeba również przygotować koszyczek do zbierania jaj. 

Podczas przyjęcia zawodnicy przeszukują każde pomieszczenie domu by 

znaleźć ukryte pisanki. Wygrywa ten, kto uzbiera ich najwięcej. 

 

Zabawa „Tor przeszkód” 

 

Rozkłada się jajka na podłodze tak, żeby utworzyć tor przeszkód. Jedna 

wylosowana osoba ma przejść przez pokój z zawiązanymi oczami starając się 

nie rozgnieść żadnego jajka. Zadaniem pozostałych jest kierowanie tą osobą. 

 

 

 



Zabawa „Toczenie” 

 

Przeciwnicy siadają naprzeciw siebie przy stole i toczą pisanki po jego 

blacie. Wygrywa ten czyja pisanka nie zostanie zbita i oczywiście nie spadnie 

ze stołu. W nagrodę zabiera pisankę przeciwnika. 

 

Zabawa „Stukanie” 

 

Zawodnicy siadają naprzeciwko siebie. Należy uderzyć jajkiem o jajko 

partnera. Wygrywa ten zawodnik, którego jajko nie zostanie zbite. 

 
Zabawa „Rzucanie” 

Pary stają w odległości 1 metra od siebie i jednocześnie rzucają do siebie 

jajka. Jeśli je złapią I pisanki są całe odsuwają się o metr i rzucają znowu. 

Wygrywa para która odsunie¸ się od siebie na największą odległość. 

Zabawa „Przenoszenie” 

Podzielcie się na dwie grupy. Z jednej strony pokoju ustawiamy pełne koszyki, 

a z drugiej - puste. Każda z drużyn dostaje po jednej łyżce i koszyk z taką samą liczbą 

jajek. Zadaniem drużyn jest jak w najkrótszym czasie przenieść jajka do pustego 

koszyka na drugim końcu pokoju korzystając z jednej łyżki. Zatem każdy zawodnik po 

odniesieniu jajka do pustego koszyka musi szybko wrócić na miejsce i przekazać 

łyżkę kolejnemu zawodnikowi. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza upora się 

z tym zadaniem. 

 
                                                                                     Opracowała: mgr Agnieszka Dąbrowska 

 

 

 

  Co jeszcze wiemy o jajkach? 

 Myliłby się ten, kto uważałby już temat jajek za wyczerpany. Pozostały 

jeszcze takie prozaiczne sprawy jak: które jajka są lepsze? (jakie kupować), co 

oznaczają symbole na jajkach? czy mogą jeść je alergicy? i jeszcze kilka 

innych, na które spróbuję teraz odpowiedzieć. 

 Pozwolę sobie przypomnieć, że jajka są cennym źródłem białka. Jest 

ono pełnowartościowe i łatwo przyswajane przez organizm. Ponieważ jest to 

białko wzorcowe, zawierające wszystkie aminokwasy, w tym niezbędne, 

których organizm sam nie potrafi wyprodukować i to jeszcze w odpowiednich 

ilościach, to w 1956 rok Światowa Organizacja Zdrowia uznała je za wzór do 

mierzenia proporcji aminokwasów w produktach. 



 Ciekawym paradoksem jest zawartość białka w białku i żółtku jaj 

kurzych – żółtko zawiera ich więcej niż białko. 

 Warto zapoznać się z wartościami odżywczymi przeciętnego jaja 

kurzego: 

Jajko - wartości odżywcze (w 100 g/jednej sztuce - 56 g 

Wartość energetyczna - 143/80 kcal 

Białko ogółem - 12.56/7.03 g 

Tłuszcz - 9.51/5.33 g 

Węglowodany - 0.72 g/2.11 (w tym cukry proste 0.40) 

Błonnik - 0 g 

 

Witaminy 

Tiamina – 0.040/0.022 mg 

Ryboflawina – 0.457/0.256 mg 

Niacyna - 0.075/0.042 mg 

Witamina B6  - 0.170/0.095 mg 

Witamina B12 - 1,1 µg 

Kwas foliowy -  47/26 µg 

Witamina A – 540/302 IU 

Witamina E – 1.05/0.59 mg 

Witamina D (D2 + D3) 2.0/1.1 µg 

Witamina K - 0.3/0.2 µg 

 

Minerały 

Wapń – 56/31 mg 

Żelazo - 1.75/0.98 mg 

Magnez - 12/7 mg 

Fosfor - 198/111 mg 

Potas - 138/77 mg 

Sód – 142/80 mg 

Cynk - 1.29/0.72 mg 

 

 



 

Kwasy tłuszczowe 

nasycone - 3.126/1.751 g 

jednonienasycone - 3.658/2.048 g   

wielonienasycone -1.911/1.070 g 

tłuszcze trans - 0.038/0.021 g 

cholesterol - 327/208 mg 

(Źródło danych: USDA National Nutrient Database for Standard Reference) 

  

Przytoczone wyżej dane mówią same za siebie. Ile ich jednak możemy 

jeść? Wytyczne WHO wskazują na dopuszczalny limit dla osób chorych 

i zdrowych to 10 jajek tygodniowo (musimy tu wziąć pod uwagę nie tylko 

jajka w czystej postaci, ale również jajka zawarte w makaronach, ciastach 

itp.) 

 Ponieważ wiele osób w ciągu tygodnia nie spożywa jajek w czystej 

postaci, to jajeczno – świąteczne objadanie się nie powinno poczynić 

większych szkód w organizmie. Jedynie w przypadku osób z chorą wątrobą 

należy powstrzymać się ze spożywaniem dużej ilości żółtek (duża zawartość 

tłuszczu), białka natomiast można jeść bez ograniczeń, o ile nie przekraczają 

dziennej normy białka jako składnika odżywczego. 

Jak przyrządzać jajka, aby organizm miał z nich jak najwięcej korzyści?    

Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę, że jajka zakwaszają organizm, więc 

najlepiej łączyć je z zasadotwórczymi warzywami: .szczypiorkiem, pomidorem, 

sałatą itp.. 

Po drugie – najlepiej gotować je na miękko, albo na parze, bo są lżej 

strawne niż gotowane na twardo lub przyrządzane na tłuszczu. 

Po trzecie – należy pamiętać o tym, że jajka mogą uczulać. Zazwyczaj 

dzieje się to w dzieciństwie. Należy wówczas wykluczyć je z diety i zastąpić 

innym rodzajem białka spożywczego np. pochodzącego z mleka, chudego 

mięsa, ryb, tofu czy fasoli. Jest to ważne, ponieważ reakcja alergiczna może 

doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego nie powinno się 

podawać jajek dzieciom przed ukończeniem przez nie pierwszego roku życia. 



Nie można nawet podawać długo gotowanego jajka, gdyż wchodząca 

w ich skład owoalbumina i owomukoid  (najbardziej alergenne białka) nie 

zmieniają swojej struktury, a więc  nie tracą swoich alergennych właściwości. 

Z powodu alergii na jajka niektórzy rodzice powstrzymują się od szczepienia 

dzieci szczepionkami przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), przeciwko 

grypie i przeciwko żółtej gorączce ze względu na to, że mogą one wywołać 

reakcję alergiczną, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Jednak zdarza się to 

bardzo rzadko. Natomiast robiąc zakupy należy zwracać uwagę na skład 

kupowanych produktów, bo pod nazwami: witelina, globulina, 

lipowitelina, owoalbumina, owoglobulina  i albumina kryją się białka 

wywołujące reakcję alergiczną u osób uczulonych na białka. 

Od czego zależy smak i wartość odżywcza jaj? Przede wszystkim od 

sposobu odżywiania kur. Przy tym najsmaczniejsze są wiosną, gdy kura 

odżywia się młoda trawą – wówczas jaja zawierają najwięcej witaminy A i D, 

powodując intensywny kolor żółtka. Może on jednak być również 

spowodowany podawana karmą. Jajka z dwoma żółtkami znoszone są przez 

młode kury o nieukształtowanym jeszcze układzie hormonalnym. 

Drugim czynnikiem wpływającym na smak jaj jest rasa kur. 

Najsmaczniejsze są jajka zielononóżek, ale bardzo drogie. Dlaczego? 

Zielononóżki to stara polska rasa kur, popularna kiedyś ze względu na 

łatwość hodowli. Pod koniec XX w., kiedy pojawiły się fermy kurze, 

zielononóżki kuropatwiane hodowano coraz rzadziej ze względów 

ekonomicznych. Znoszą tylko 140–180 jajek rocznie, podczas gdy leghorny – 

codziennie. Poza tym tę drugą rasę można hodować w klatkach, 

a zielononóżki muszą mieć wybieg na świeżym powietrzu. Nadają się więc do 

chowu ekologicznego. Rośnie jednak zainteresowanie tymi jajkami, ponieważ 

zawierają o 30% mniej cholesterolu niż jaja innych kur. 

Oprócz łagodzenia objawów kaca, stosowania w profilaktyce przeciw 

osteoporozie (poprzez dodawanie sparzonych i zmielonych skorupek do 

potraw) jaja są ważnym składnikiem niektórych diet. Wykorzystywane są np. 

w diecie Dukana czy kopenhaskiej, które eliminują węglowodany i tłuszcze ze 

względu na ich dużą wartość odżywczą przy jednoczesnej niskokaloryczności 



(szczególnie samo białko). Jedno jajko zaspokaja 25% dziennego 

zapotrzebowania dorosłego człowieka na białko. Jednak nadmiar białka, 

nawet takiego wzorcowego jak to w jajku, pogarsza nasze samopoczucie 

i może zaszkodzić zdrowiu – nadmiar białka obciąża bardzo nerki, zwiększa 

ryzyko chorób stawów i zakwasza organizm, co objawia się uczuciem 

zmęczenia, rozdrażnienia, pogorszeniem cery. 

Kupujemy jajka – czy jednak wiemy, co się kryje pod symbolami, jakimi 

są oznaczone? Oto podpowiedź: 

Całe oznaczenie składa się z trzech elementów. Oto one: 

1. Cyfry od 0 do 3: 

• 0 – chów ekologiczny – jajka pochodzą od kur, które żyją na wolności i są 

karmione ekologicznymi paszami. Najlepiej sięgać właśnie po jajka „zerówki”. 

• 1 - chów wolnowybiegowy – jajka od kur, które przez cały dzień mogą 

spacerować i skubać trawę, na noc są zaganiane do kurników 

• 2 - chów ściółkowy – jajka zniesione przez kury, które żyją w zamknięciu 

• 3 - chów klatkowy – jajka najgorszej jakości, pochodzące od kur, które cały 

czas zamknięte są w klatkach. 

2. Następnie zawarty jest symbol państwa, z którego pochodzą jajka – np. PL 

3. Pozostałe cyfry to weterynaryjny numer farmy, z którego pochodzą jajka 

I jeszcze dobra rada jak przechowywać jajka, by zachowały one 

świeżość: najlepiej trzymać je w niskiej temperaturze (ok. zera stopni), czyli 

lodówce. Tak przechowywane jaja będą zdatne do jedzenia przez 3 

tygodnie. Ważne jest, aby układać je szerszym, bardziej okrągłym końcem do 

góry - dzięki temu jajko będzie mogło swobodnie oddychać. Nie myjmy też jaj 

przed schowaniem ich do lodówki, lecz przed użyciem – umyte wcześniej jaja 

pozbawione zostaną warstwy ochronnej, która spowalnia proces rozkładu 

białka, czyli starzenia jajka. 

Opracowała  mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

 



CIEKAWOSTKI O JAJKACH 

Choć wszyscy znamy i spożywamy jajka, to nie zawsze mamy czas, by 

bliżej im się przyjrzeć.  

Oto 15 ciekawostek o jajkach, które warto poznać przy okazji 

Wielkanocy. Te nowinki z pewnością wzbogacą Państwa wiedzę o tym 

smacznym symbolu. 

 

 

1 | W wielu mitologiach symbolizowało początek - to właśnie z jajka wykluł się 

świat. 

2 | Jajko jest największą pojedynczą komórką zwierzęcą - można ją zobaczyć 

gołym okiem. 

3 | Największym jajem u zwierząt lądowych jest jajo strusia, które mierzy 

przeciętnie 10,5 cm. Jego skorupka może mieć do 3 mm grubości i jest 10 razy 

grubsza od skorupki jaja kurzego. Ugotowanie go na twardo zajmuje mniej 

więcej 2,5 godz. 

4 | Jednym z najmniejszych jaj ptasich jest jajo koliberka hawańskiego, mierzy 

ono około 6 mm. 

5 | Zdobienie jaj ma bardzo długą tradycję. Najstarsze rzeźbione fragmenty 

skorup strusich jaj odnaleziono w Afryce. Datuje się je na blisko 60 tys. lat 

wstecz. 

6 | 3000 lat p.n.e w Persji kolorowe jaja były prezentem ofiarowywanym 

z okazji pierwszego dnia wiosny. 

7 | W tradycji wczesnochrześcijańskiej wykluwanie się pisklęcia z jaja łączono 

ze Zmartwychwstaniem. Same jajka zaś malowano na czerwono, co 



symbolizowało krew Jezusa. W czasie Wielkiego Postu nie jedzono również 

jajek. 

8 | Im bardziej mętne jest białko jaja kurzego, tym jest ono świeższe. 

A w rozpoznaniu świeżości jajka pomoże nam prosty test. Po zanurzeniu 

w wodzie świeże jajo tonie, im jest starsze, tym bliżej powierzchni się unosi. 

9| Kolor żółtka nie świadczy ani o walorach smakowych, ani 

o właściwościach zdrowotnych jaja. Jest wyłącznie informacją o składzie 

karmy, którą karmione były kury. Tak lubiany przez klientów żółty kolor uzyskuje 

się poprzez dodawanie do paszy karotenu. 

10| Kolor skorupki zależy wyłącznie od rasy kur i nie świadczy o niczym innym. 

11| Najprostszym sposobem na odróżnienie jajka surowego od ugotowanego 

na twardo jest zakręcenie nim. Ugotowane na twardo kręci się całe, więc 

zakręcone wykona wiele obrotów. Jajko surowe nie jest ciałem sztywnym, 

a kręcenie skorupki nie przenosi się bezpośrednio na jego wnętrze (zwłaszcza 

na żółtko). Surowe jajko prawie natychmiast się zatrzyma. 

12| Srebrne sztućce w kontakcie z żółtkiem jaja natychmiast czernieją. 

Związane jest to z dużą zawartością siarki w jajku, która wiąże się ze srebrem, 

tworząc siarczek srebra. 

13| Skorupka jaja nie jest całkowicie szczelna, zawiera do 17 tys. porów. 

Dlatego też zdarza się, że jajka trzymane w lodówce chłoną różne zapachy. 

14| Ssaki też znoszą jaja. Do dzisiaj zachowały się rodziny ssaków z rzędu 

stekowców, które rozmnażają się w ten właśnie sposób. To dziobak i kolczatka 

występujące na kontynencie australijskim. 

15| Najdroższymi jajami na świecie są Jajka Fabergé. Powstawały w pracowni 

francuskiego złotnika głównie dla rosyjskiej rodziny carskiej. W latach 1884-

1917 powstało ich 65, z czego osiem zaginęło podczas wojen. Najdroższe 

z nich zostało sprzedane na aukcji za 8,9 mln funtów.  

 

Opracowała mgr Beata Trybulska 

 

https://wyborcza.pl/7,101707,25605678,1917-jedno-ujecie-w-ktorym-miesci-sie-wszystko.html#anchorLink


Potrawy z jajek 

 Jajka są niezwykle proste i szybkie do przygotowania. Kolorowe jajka są 

piękną ozdobą stołu. Poza tym możemy przygotować je na bardzo wiele 

różnych sposobów – przepisów na jajka wielkanocne jest naprawdę bez liku. 

Oto kilka   z nich. 

Jajka faszerowane szynką 

Składniki 

● 10 jajek 

● 3-4 łyżki majonezu 

● sól, pieprz 

● 5 plasterków szynki konserwowej lub 

wędzonej 

● liście sałaty 

● gałązki szczypiorku do dekoracji 

● trochę czerwonej papryki do 

dekoracji  

Sposób przygotowania przepisu: 

 1. Jajka gotujemy na twardo, 

studzimy, obieramy ze skorupek. Kroimy wzdłuż na pół. 

Wyjmujemy żółtka  

 2. Żółtka dokładnie rozcieramy 

w miseczce z majonezem. 

Doprawiamy do smaku solą 

i pieprzem.  

 3. Do miseczki dodajemy pokrojoną 

w drobną kosteczkę 

szynkę. Mieszamy. Masą faszerujemy 

połówki jajek.  

 4. Liście sałaty myjemy i suszymy, 

układamy na talerzu, 

a na nich wykładamy faszerowane 

jajka. Szczypiorek kroimy 

i posypujemy jajka, na środek 

kładziemy paprykę.  

 

 

 



 Jajka po francusku  

Składniki 

8 dużych jajek 

3 dag białego chleba 

1/3 szkl. drobno pokrojonej szynki 

łyżka posiekanego szczypiorku 

łyżka posiekanej natki pietruszki 

łyżka majonezu 

łyżeczka musztardy 

łyżeczka posiekanego tymianku 

kilka gałązek tymianku do dekoracji 

sól 

pieprz 

oliwa  

 

Sposób przygotowania przepisu: 

 1. Jajka wkładamy do zimnej wody, wsypujemy łyżeczkę soli i gotujemy 

12 minut. Następnie wyjmujemy, studzimy i obieramy. Przekrawamy 

na pół.  

 2. Żółtka wyjmujemy, 4 wkładamy do miski, rozdrabniamy. Wsypujemy 

szynkę i zieleninę. Mieszamy z musztardą i majonezem. Doprawiamy do 

smaku pieprzem i solą. Faszerujemy białka.  

 3. Chleb rozdrabniamy na okruszki, posypujemy jajka. Skrapiamy oliwą. 

Rozgrzewamy grill piekarnika i podpiekamy jajka, aż chleb się 

przyrumieni. 

Tymianek myjemy, osuszamy i obrywamy listki. Dekorujemy jajka.  

Jajka faszerowane na trzy sposoby 

Składniki 

- jajka: 9 sztuk 

- buraczki tarte: 2 łyżki 

- chrzan tarty: 1 łyżeczka 

- łosoś wędzony: 1 plaster 

- majonez: 2 łyżki 

- papryka słodka mielona: 0.5 łyżeczki 

- koperek siekany: 0.5 łyżeczki 

- szczypiorek siekany: 2 łyżeczki 

- rzeżucha: 1 szczypta 

- sól, pieprz: 1 szczypta  

 



Sposób przygotowania przepisu: 

 1. Jajka ugotuj na twardo. Gdy przestygną każde jajko obierz ze 

skorupki, przekrój delikatnie na pół i wyjmij żółtko. Ugotowane białka 

ułóż na desce do krojenia. Przygotuj trzy małe miseczki, w każdej 

umieść po trzy ugotowane żółtka.  

 2. Jajka faszerowane buraczkami. Do żółtek dodaj tarte buraczki i 

ćwikłę. Dokładnie wymieszaj.  

 3. Jajka z farszem z łososia. Do żółtek w miseczce dodaj łososia 

posiekanego drobno, 1 łyżkę majonezu i paprykę mieloną. Dopraw solą 

i pieprzem. Wymieszaj na jednolitą masę.  

 4. Jajka faszerowane ze szczypiorkiem. Do żółtek dodaj 1 łyżkę 

majonezu, szczypiorek i koperek, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj na 

jednolitą masę.  

 5. Na każde białko nałóż łyżkę wybranego farszu, udekoruj rzeżuchą.  

 

 

 

Smacznego! 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 

Źródło materiałów: Internet. 

 


