
ZIOŁA I PRZYPRAWY



PRZYPRAWY

GOŹDZIK
Pochodzenie: Moluki (Indonezja)

Surowiec: Suszone, nierozwinięte 
pączki kwiatowe

Roślina: Goździkowiec korzenny 
(Syzygium aromaticum), wiecznie 

zielone drzewo

KURKUMA
Pochodzenie: Południowa  

i południowo-wschodnia Azja 
Surowiec: Oczyszczone, 

ususzone i zmielone kłącze 
Roślina: Ostryż długi (Curcuma 

longa), roślina wieloletnia

ANYŻ GWIAŹDZISTY 
(GWIAZDKOWY)

Pochodzenie: Południowo-
wschodnie Chiny, Wietnam, Laos 

Surowiec: Owoce suszone  
w całości

Roślina: Badian właściwy (Illicium 
verum), wiecznie zielone drzewo

CYNAMON
Pochodzenie: Sri Lanka, Indie

Surowiec: Kora obrana z gałęzi, 
która po ususzeniu używana jest 

w całości lub mielona
Roślina: Cynamonowiec cejlonski 
(Cinnamomum verum), drzewo

SZAFRAN 
Pochodzenie: Zachodnia Azja 
Surowiec: Suszone znamiona 
wraz z górną częścią szyjki, 

wycinane z kwiatów. 
Roślina: Szafran uprawny (Crocus 

sativus), bylina

GAŁKA 
MUSZKATOŁOWA

Pochodzenie: Moluki (Indonezja)
Surowiec: „Kwiat“ muszkatołowy 

- suszone paski (tzw. torebka) 
otaczająca nasiono. Gałka 

muszkatołowa - samo suszone 
nasiono 

Roślina: Muszkatołowiec korzenny 
(Myristica fragrans), wiecznie 

zielone drzewo

PIEPRZ
Pochodzenie: Południowo-

zachodnie Indie
Surowiec: Czarny pieprz to 

niedojrzałe, sparzone a następnie 
suszone owoce. Zielony pieprz to 
niedojrzałe owoce, które szybko 
suszy się gorącym powietrzem, 
następnie mrozi lub marynuje. 
Czerwony pieprz to dojrzałe 

owoce, które marynuje się zaraz 
po zebraniu. Biały pieprz to 

suszone nasiona uzyskiwane 
z dojrzałych owoców. 

Roślina: Pieprz czarny (Piper 
nigrum), wieloletnie pnącze lub 

krzew.

KARDAMON
Pochodzenie: Indie

Surowiec: Suszone, lekko 
niedojrzałe torebki, które 
wykorzystuje się całe lub 

wyłuskuje się z nich nasiona. 
Roślina: Kardamon malabarski 

(Elettaria cardamomum), potężna 
roślina zielna

KMIN RZYMSKI
Pochodzenie: Południowo-
wschodnia część strefy 

śródziemnomorskiej, aż do 
zachodniej Azji 

Surowiec: Całe lub zmielone 
nasiona

Roślina: Kmin rzymski (Cuminum 
cyminum), roślina jednoroczna

WANILIA
Pochodzenie: Południowo-

wschodni Meksyk
Surowiec: Na wpół dojrzałe 

poddawane fermentacji torebki 
Roślina: Wanilia płaskolistna 
(Vanilla planifolia), wieloletnia 

liana (z rodziny storczykowatych)

KAPARY
Pochodzenie: Strefa 

śródziemnomorska, Bliski Wschód, 
Indie

Surowiec: Całkowicie zamknięte 
pąki kwiatowe koloru zielonego, 
konserwowane w occie, soli lub 

winie. 
Roślina: Kapary cierniste 

(Capparis spinosa), płożący się 
krzew

ZIELE ANGIELSKIE
Pochodzenie: Ameryka Środkowa 

i Jamajka
Surowiec: Suszone niedojrzałe 

owoce
Roślina: Korzennik lekarski 

(Pimenta dioica), wiecznie zielone 
drzewo

Zioła i przyprawy można zdefiniować jako rośliny, których części (lub ekstrakty z nich) stosuje się, ze względu na ich 
smak i zapach, do przyprawiania potraw lub napojów. Stosuje się je nie tylko w gastronomii, ale również w lecznictwie 
i kosmetyce.



„ZIELONE“ PRZYPRAWY

OREGANO
Pochodzenie: Strefa 
śródziemnomorska

Surowiec: Świeże lub suszone 
ziele

Roślina: Lebiodka pospolita 
(Origanum vulgare), bylina

TYMIANEK
Pochodzenie: Strefa 
śródziemnomorska

Surowiec: Suszone lub świeże 
ziele

Roślina: Tymianek właściwy 
(Thymus vulgaris), krzewinka

SZAŁWIA
Pochodzenie: Wybrzeże Adriatyku 

na Półwyspie Bałkańskim
Surowiec: Świeże i suszone liście 

lub ziele 
Roślina: Szałwia lekarska (Salvia 

officinalis), półkrzew

ROZMARYN
Pochodzenie: Strefa 
śródziemnomorska

Surowiec: Świeże lub suszone 
ziele

Roślina: Rozmaryn lekarski 
(Rosmarinus officinalis), wiecznie 

zielony półkrzew

PIETRUSZKA
Pochodzenie: Wschodnia 

część strefy śródziemnomorskiej
Surowiec: Świeże lub suszone 

ziele, korzeń wykorzystywany jest 
jako warzywo

Roślina: Pietruszka zwyczajna 
(Petroselinum crispum), roślina 

dwuletnia

KOPER
Pochodzenie: Wschodnia część 

strefy śródziemnomorskiej, 
zachodnia Azja 

Surowiec: Świeże lub suszone 
ziele

Roślina: Koper ogrodowy 
(Anethum graveolens), roślina 

jednoroczna

LIŚĆ LAUROWY
Pochodzenie: Strefa 

śródziemnomorska oraz Azja 
Mniejsza

Surowiec: Suszone liście
Roślina: Wawrzyn szlachetny 

(Laurus nobilis), wiecznie zielone 
drzewo

MAJERANEK
Pochodzenie: Cypr oraz 

południowa Turcja
Surowiec: Świeże lub suszone 

ziele
Roślina: Majeranek ogrodowy 

(Majorana hortensis), półkrzew

BAZYLIA
Pochodzenie: Zachodnia Azja 

Surowiec: Świeże lub suszone 
liście

Roślina: Bazylia pospolita 
(Ocimum basilicum), roślina 

jednoroczna 

KOPER WŁOSKI
Pochodzenie: Strefa 
śródziemnomorska

Surowiec: Całe lub rozdrobnione 
nasiona, ogonki liściowe są 

wykorzystywane jako warzywa
Roślina: Koper włoski (Foeniculum 

vulgare), roślina dwuletnia 

CZĄBER
Pochodzenie: Wschodnia 

część strefy śródziemnomorskiej
Surowiec: Świeże lub suszone 

ziele
Roślina: Cząber ogrodowy 

(Satureja hortensis), roślina 
jednoroczna



OGÓLNE ZASADY ZBIERANIA I STOSOWANIA ZIÓŁ I PRZYPRAW
1. Rośliny powinno zbierać się rano, kiedy obeschną już z rosy.
2. Zebrane rośliny powinno się od razu suszyć w zacienionym i przewiewnym miejscu. 
3. Przyprawy oraz zioła należy stosować z umiarem - tak, aby jedynie uzupełniały i podkreślały smak danej potrawy.
4. Przyprawy oraz zioła należy przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.


