
OGÓREK  



Ogórek 
To rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych.

Duże znaczenie ekonomiczne mają dwa gatunki:
 ogórek siewny i melon 

– oba uprawiane także w Polsce.

ogórek siewny
ogórek melon



Ogórek 
Mniejsze znaczenie mają – ogórek kolczatka i kiwano.

ogórek kolczatka ogórek kiwano



 Wyróżnia się aż 53 gatunki tego warzywa.

                                                                           



Ogórek to jedno z najstarszych warzyw 
na świecie. Źródła historyczne podają różne 
informacje co do daty,którą można uznać 

za początek jego uprawy, jednak uznaje się,
 że zaczęto go hodować aż 400 lat temu. 

Pochodzi z Indii, gdzie do dzisiaj można spotkać 
jego dziko rosnące odmiany.

                                                                           

Pochodzenie ogórka



 W Polsce ogórki pojawiły się już w wieku IX, 
dzięki handlowi z Bizancjum.

Pod koniec wieku XV ogórki trafiły 
z Europy do Ameryki, dzięki Kolumbowi, 

który przywiózł je ze swojej 
podróży i zasadził na wyspie Haiti.

                                                                           

Pochodzenie ogórka



Czy wiesz, że ...

Starożytni Grecy wierzyli, że spożywanie tej 
rośliny poprawia rozum i uspokaja serce.

  Rzymianie z kolei docenili walory smakowe 
ogórka i spożywali go w formie przekąsek 

o właściwościach orzeźwiających.

 W czasach współczesnych ogórki uprawia się 
niemal na całym świece. 

Wyjątek stanowi Antarktyda.

W Norwegii, ze względu na niekorzystny 
klimat, specjalne odmiany tych warzyw 

hoduje się w szklarniach.



Trzy wcielenia ogórka
W uprawie ogórki dzieli się na trzy kategorie:

- ogórki gruntowe: mają szorstką skórkę pokrytą 
włoskami i nadają się do kiszenia

- korniszony: są niewielkich rozmiarów 
i świetnie nadają się do marynowania

- ogórki szklarniowe: mają gładką skórkę,
 pozbawioną chropowatości i najczęściej 

spożywa się je w sałatkach



Właściwości ogórka
Ogórek jest warzywem, które w ponad 90% składa 

się z wody. Jako skromny dodatek występują 
w nim tłuszcz, białko, węglowodany, błonnik, 

minerały - cynk, fosfor, magnez, 
potas, sód, wapń i żelazo oraz witaminy - witamina A, 

witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3, B6 i B9), 
witamina C, E i K.



Korzyści płynące 
z jedzenia ogórka

Ogórek zawiera składniki odżywcze mające 
zdrowotne 

działanie dla organizmu:
- ma właściwości przeciwnowotworowe

- wspomaga pracę serca i reguluje ciśnienie krwi
- oczyszcza organizm z toksyn, przyspiesza metabolizm 

i działa moczopędnie



 Ogórek jako przekąska 
i danie główne 

Jak wiemy, w polskiej kuchni ogórki są bardzo 
rozpowszechnione. Mamy zupę ogórkową, 

spożywamy je na surowo, w mizerii 
ze śmietaną, w formie kiszonej – z dodatkiem 

aromatycznych przypraw – a także 
jako warzywo konserwowe. 



 



Ogórek – roślina kosmetyczna

  O ile nie można przypisać tej roślinie znaczących 
właściwości, z punktu widzenia medycyny,  
o tyle w kosmetyce nie ma sobie równych.



Ogórek – roślina kosmetyczna

 Kosmetyki pielęgnacyjne zawierające w sobie 
wyciąg z ogórka są szczególnie polecane do 

cery tłustej i trądzikowej, 
gdyż wykazują działanie kojące, delikatnie 

oczyszczające i ściągające, zaś jego orzeźwiający, 
świeży zapach sprawia, 

że można go znaleźć w składzie wielu perfum.



Ciekawostki...

Ogórek kiszony lub korniszon jest mniej kaloryczny
 niż ogórek surowy.

Większość cennych składników 
zawiera skórka ogórka, a nie
 miąższ. Jednak trzeba na nią 
uważać - dla niektórych osób 

może okazać się zbyt 
ciężkostrawna.

Owocem ogórka siewnego
 z botanicznego punktu 

widzenia jest jagoda.

„Sezon ogórkowy”, to nie tylko czas zbiorów tego
 warzywa. Tym mianem określamy także przestój 

w życiu kulturalnym i politycznym.



Podsumowanie...

Zielony, świeży ogórek 
jest bardzo niedocenionym 

warzywem, a skrywa 
w sobie wiele tajemnic 
i właściwości bardzo 

korzystnych dla zdrowia. 



ŹRÓDŁA:
 - 

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/ogor
ek-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-

ogorka,20982.html
- zdjęcia, ilustracje, rysunki: Internet
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