
Co je quinoa? 
Quinoa, neboli merlík čilský (někdy 

také merlík chilský) je rostlina z čeledi 

laskavcovitých, která se v Latinské 

Americe převážně využívá jako 

obilovina. Vyslovuje se jako [kinua] 

a v incké řeči znamená „matka zrn“. 

Je to nutričně velmi bohatá potravina 

– patří mezi takzvané superpotraviny, 

kde třeba najdete chia semínka. Má 

drobná zrníčka, nejčastěji bílé barvy, 

ale zakoupit si můžete i černou nebo 

červenou. 

Quinoa se sice využívá jako většina obilovin, ale mezi skutečné obiloviny nepatří – řadí se do 

tzv. pseudoobilovin. Původem je z pohoří And v Bolívii, Peru a Chile, kde se pěstovala už před 

více jako 5000 lety (pěstovali ji Inkové).  

 
Quinoa – neobsahuje lepek 

Quinoa je vyhledávaná mezi strávníky, kteří ze svého jídelníčku chtějí nebo potřebují vynechat 

lepek (například nemocní trpící celiakií). Mouka z quinoy totiž žádný lepek 

neobsahuje. Semena jsou navíc zdrojem vitamínů. Najdete v nich riboflavin, kyselinu listovou, 

beta-karoten, thiamin, vitamin C, alfa-tokoferol. Quinoa je také zdrojem esenciálních bílkovin (23 

%), škrobu (60 %), sacharidů (5 %) a tuků (4 až 9 %). Quinoa je rovněž díky nízkému 

glykemickému indexu vhodnou potravinou pro diabetiky. 

 
Quinoa příprava 

Z quinoy se během růstu mohou konzumovat její listy, které lze přidávat do salátů, ale důležitá 

jsou zralá semena. Připravuje se z nich mouka, která se často spojuje s nějakou další obilninou 

nebo kukuřicí. Využívá se na pečení chleba a různých dalších pochutin jako jsou sušenky. To je 

vše za předpokladu, že se ze semen mletím připraví mouka. Je možné ale využít celá 

semena/vločky k vaření kaší, k výrobě cereálií či na zahušťování polévek. Dá se z nich vyrobit 

i pálenka – alkohol se označuje jako chica. Výborně se hodí jako příloha k masu či rybě. Je to 

oblíbená superpotravina, jako je například zelený ječmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/recepty-z-chia-seminek-shake-puding-a-kase_428.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Quinoa
https://www.rexter.cz/rubriky/recenze/zazracny-zeleny-jecmen-ucinkuje-i-na-hubnuti-recenze-davkovani_563.html


Výživová hodnota 

 

 

Výživové hodnoty 100 g obsahuje 

Energie 1558 kJ /371 kcal 

Tuky 5,8 g 

z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g 

Sacharidy 65,0 g 

z toho cukry 9,9 g 

Vláknina 2,4 g 

Bílkoviny 14,0 g 


