Co nadaje smak potrawom?

Pieprz czarny

Pieprz czarny - nazywany jest królem przypraw, obok soli podstawowa
przyprawa w każdej kuchni. Był już używany około 4 tysięcy lat temu
w Indiach jako przyprawa, ale także jako środek płatniczy. Wymieniano go
lub płacono nim za towary. Był bardzo cenny. W średniowieczu pieprzu
używali królowie i magnaci. Płacono za niego złotem.
Przyprawą są niedojrzałe owoce rośliny, tzw. ziarna pieprzu. Suszy się je na
słońcu, aż pociemnieją i się pomarszczą.
Pieprz czarny przyspiesza procesy trawienne w żołądku. Lecznicze
właściwości pieprzu znajdują zastosowanie w leczeniu chorób takich jak :
otyłość, nowotwory, bielactwo. Kosmetyki z pieprzem to bardzo dobry
sposób na oczyszczenie cery.

Pieprz ziołowy
Pieprz ziołowy- pomimo swojej nazwy, nie jest odmianą pieprzu, ale
mieszanką wielu ziół, która powstała, najprawdopodobniej w okresie PRL-u,
kiedy, w sklepach brakowało wielu produktów żywieniowych, w tym
przypraw. W skład pieprzu ziołowego wchodzą zazwyczaj: gorczyca,
kolendra, kminek, cząber, majeranek, liść laurowy i ostra papryka.
Mieszanka ta wyróżnia się aromatycznym, intensywnym i pikantnym
smakiem. Jest jednak o wiele łagodniejsza od pieprzu czarnego.
Zastosowanie w kuchni: jest dodawany do mięs, w celu podkreślenia ich
smaku. Dodaje się go m.in. do kotletów mielonych i pieczeni wieprzowej.
Doprawia się nim zupy, zwłaszcza grochówkę i kapuśniak. Pieprz dobrze
podkreśla smak jajek, sałatek.
Większość ziół, które składają się na pieprz ziołowy ma właściwości
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i moczopędne. Dodatkowo ma
pozytywny
wpływ
na
działanie
układu
trawiennego.

Imbir

Imbir - w stanie dzikim rośnie w Azji i Australii. Jest powszechnie
używany jako przyprawa i surowiec leczniczy.
To przyprawa o ogromnej mocy, stosowana od ponad 2000 lat,
a o jej właściwościach medycznych można by napisać książkę. Kłącze
wykorzystuje się w lecznictwie, dodaje się go do herbaty. Herbaty
i napary z imbirem są niezastąpione w przypadku przeziębień i grypy,
bólu gardła, brzucha.
Korzeń imbiru jest świetny na wzdęcia, działa rozkurczowo,
ma ochronny wpływ na żołądek, zapobiegając powstawaniu wrzodów.
W kuchni imbir dodaje się do mięs, pierników, ciast, sałatek owocowych,
pieczonych jabłek.
Imbir znalazł zastosowanie w kosmetykach antycellulitowych,
szamponach, odżywkach, czy też jest podstawą wielu perfum.

Mięta

Liście mięty zawierają: białka i węglowodany. Oprócz
tego roślina jest bogata w następujące minerały:
wapno, fosfor, żelazo, magnez. To również bogate
źródło witaminy A oraz witaminy B3.
Miętę można dodać świeże lub suszone liście mięty do
sałatek, ryby, farszu mięsnego czy twarogu.
Polecana jest przede wszystkim w dolegliwościach
układu pokarmowego, zwłaszcza bólu brzucha,
wzdęciach i braku łaknienia.
W przemyśle spożywczym mięta pieprzowa używana
jest do wyrobu cukierków miętowych, likierów, a także
gum do żucia.
W kuchni te chłodzące i orzeźwiające listki można
dodać do napojów mających gasić pragnienie podczas
upałów.
Mięta znalazła zastosowanie także w kosmetyce.
Wchodzi w skład past i proszków do czyszczenia
zębów, płynów do płukania jamy ustnej, do pielęgnacji
włosów.
Olejek z mięty ze względu na orzeźwiającą woń,
stosuje się
do produkcji perfum, wód kolońskich i świec
zapachowych.
Występuje głównie w Europie, Azji i Afryce.

Cynamon

Cynamon - czyli zmielona kora cynamonowca
cejlońskiego , kojarzy nam się ze świętami
Bożego Narodzenia i szarlotką.
Cynamon
ma
słodki
smak.
Często
wykorzystywana jest w cukiernictwie, dodawana
do deserów (najbardziej popularne jest jabłko
z cukrem i cynamonem), ciast, kompotów,
marmolad, dżemów, kawy, herbaty, gorącego
kakao.
Ma walory lecznicze w przeziębieniach,
zakażeniach dróg oddechowych i grypy. Zawiera
błonnik, żelazo i wapń.
Cynamon znany jest od czasów starożytnych
i był używany w Starożytnym Egipcie w procesie
mumifikacji.
Cynamon sprawdza się w przypadku cery
trądzikowej,
gdyż
wykazuje
właściwości
antybakteryjne. Jest to także sprawdzony
sposób na cellulit . Poza tym wykorzystywany
jest do produkcji kremów, perfum, nasączania
chusteczek.

Wanilia

Wanilia - należy do jednej z najdroższych przypraw świata. Uprawa wanilii
nadal jest czasochłonna i skomplikowana. Aromat wanilii pochodzi z nasion lub
„strączków” rośliny, które są czerwono-brązowe. Wanilię dodaje się do ciast,
kremów, lodów, puddingów, mleka, serków. Rosną dziko w strefach
tropikalnych. Ojczyzną dzikiego pnącza wanilii jest Ameryka Środkowa.
Wanilia pomoże w stanach napięcia nerwowego i stresu. Wielu badaczy
twierdzi, że zapach wanilii potrafi w ludziach rozbudzać pozytywne uczucia.
Wanilia jest także składnikiem perfum, żeli pod prysznic, mydeł
i płynów do kąpieli

Goździki

Goździki - to suszone pąki kwiatowe
goździkowca korzennego - wiecznie zielonego
drzewa, które pochodzą z Indonezji, z Wysp
Korzennych. Właściwości tej przyprawy znane
są już od ponad 2 tys. lat. Nazwa goździk
pochodzi z j. łacińskiego od słowa gwóźdź. Całe
goździki można dodać do kompotów, grzanego
wina, ponczów, sosów owocowych i mięsnych.
Pasują do marynowanej dziczyzny, wieprzowiny
i baraniny. Sproszkowaną przyprawę można
dodać do pasztecików, pasztetów, farszu,
potraw rybnych, spaghetti oraz do pizzy. Jest
składnikiem
bożonarodzeniowych
ciast
i ciasteczek. Goździki to jeden z domowych
sposobów na pozbycie się moli spożywczych.
Goździki mają właściwości znieczulające
i odświeżające, dlatego ich żucie lub ssanie to
sprawdzony sposób na ból zęba i nieświeży
oddech. Dzięki właściwościom odkażającym
i przeciwbólowym złagodzą też ból gardła,
kaszel.
Olejek goździkowy znajduje zastosowanie
w przemyśle perfumeryjnym i mydlarskim.

Kminek

Kminek - pochodzi z Afryki. Jest przyprawą i ziołem.
Jadalne są nasiona, liście i korzeń. Jest dodatkiem do chleba żytniego,
kapusty kiszonej, białych serów, paluszków, zupy grzybowej i kapuśniaku.
Posypuje się nim rożne mięsa : baraninę, wieprzowinę, różne kiełbasy,
gęsinę, kaczkę.
Jest jedną z najstarszych przypraw na świecie.
Wzmianki o nim sięgają roku 3000 przed naszą erą.
Kminek likwiduje kolki żołądkowe, biegunki, łagodzi wzdęcia, może być
również stosowany przy mdłościach, a także jako naturalna guma do żucia,
gdyż zabija przykry zapach z ust.
Nieoceniony jest także jako środek na schorzenia skórne, wywołane przez
grzyby czy bakterie.

Gorczyca

Gorczyca biała– Jest uprawiana w wielu krajach. Rodzimy obszar jej
występowania to Europa Południowa, Afryka Północna, Azja. Obecnie
występuje też w Polsce.
Ma działanie: przeciwzapalne, przeczyszczające, pobudzające trawienie.
Wodny wyciąg z nasion stosuje się w chorobach przewodu
pokarmowego, nieżycie żołądka i jelit, zaparciach i niestrawności.
Zewnętrznie wyciągi wodne są używane do płukania przy zapaleniu
gardła i migdałków, a poduszki gorczycowe (woreczek wypełniony
nasionami) przykłada się do miejsc z bólami reumatycznymi i bolących
stawów. Jest podstawową rośliną używaną do sporządzania musztard.
Bardzo często stosowany do marynat, tłustych mięs i wędlin, potraw
z jaj, sera i do różnych sosów. Młode rośliny, przed kwitnieniem, są dobrą
rośliną paszową.

Majeranek

Majeranek to roślina wywodząca się z krajów basenu
Morza Śródziemnego, dziś uprawiana w wielu rejonach
świata, także
w Polsce. Wykorzystywany jest od wieków na różne
sposoby w łagodzeniu wielu dolegliwości : w przypadkach
niestrawności,
wzdęć,
przeziębień,
bólu
głowy,
zmęczenia, bólu pleców, zaparć. Majeranek może być
skuteczny w przypadku zakażeń bakteryjnych, w razie
kataru można stosować w postaci maści, jak również
wypijać napar z liści.
W kuchni wykorzystuje się zarówno świeże, jak
i wysuszone liście majeranku. Przyprawa ta nadaje się do
wielu rodzajów dań, szczególnie tych ciężkostrawnych.
Ziele z pewnością warto dodać do potraw, które bazują
na tłustych mięsach. Przyprawę dodaje się do grochówki,
zupy fasolowej, pomidorowej, żurku i rozmaitych sosów.
Szczególnie dobrze nadaje się do potraw pomidorowych
(często stosowana w kuchni włoskiej). Majerankiem
dobrze jest również urozmaicić smak i aromat dań
rybnych, potraw opartych na kapuście (np. bigosu),
pasztetów, sałatek, czy nawet zwykłych ziemniaków.
Oprócz tego świetnie nadaję się do cielęciny, jagnięciny,
drobiu.

Tymianek

Tymianek pochodzi z krajów basenu Morza Śródziemnego. Jest znany niemal w całej
Europie, choć występuje w ponad 100 odmianach. To niewielka krzewinka o drobnych,
zielonych listkach i fioletowym kwiatostanie. Bardzo charakterystyczny zapach tymianek
zawdzięcza zawartemu w nim olejkowi eterycznemu. Wielu z nas hoduje go nawet w
domu, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, jak zbawienny wpływ ma na nasz
organizm. Tymianek ułatwia trawienie, zwłaszcza tłustych, mięsnych potraw,
przyspiesza
metabolizm
i zapobiega dolegliwościom żołądkowym.
Jest częstym składnikiem szamponów do włosów, płukanek i
preparatów przeciwtrądzikowych. Ma również działanie rozgrzewające. Zapobiega
powstawaniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusów, dlatego często stosuje się go
w leczeniu kaszlu, chorób gardła, krtani, jamy ustnej, a nawet do zwalczania przykrego
oddechu. W czasie I wojny światowej z tymianku przygotowywano okłady na rany. Przyda
się także w przypadku ukąszeń i użądleń przez owady. Stosowanie tymianku poleca się
wszystkim, którzy chcą mieć piękne, puszyste włosy.
Tymianek stosuje się głównie do przyprawiania mięs, ryb, sosów i makaronów. Najczęściej
dodaje się go dań włoskich, greckich i francuskich. Świetnie sprawdza się jako składnik
potraw z grzybów, pomidorów.

Papryka czerwona ostra

Papryka czerwona ostra w proszku - robi się ze zmielonej, suszonej
papryki z nasionami. Poprawia smak wędlin, gulaszy, różnych mięs,
pieczeni, a nawet ciast i czekolad. Nadaje im ostrości i pikantności.
Szeroko stosowana jest w kuchni meksykańskiej, włoskiej, indyjskiej
oraz do tajlandzkich zup i krewetek z chili. Charakteryzuje ją ostry
i piekący smak.
Papryka w formie przyprawy pobudza apetyt, zwiększając wydzielanie
kwasu
żołądkowego.
Wykazuje
właściwości
bakteriobójcze
i przeciwzapalne. Poza tym oczyszcza błony śluzowe. W połączeniu
z alkoholem służy jako środek do nacierania, działający kojąco na
nerwobóle i bóle korzonków.
Pochodzi z Ameryki Środkowej.

Ziele angielskie

Ziele angielskie- wbrew swojej nazwie nie pochodzi
z Anglii, pochodzi z Ameryki Środkowej
i Południowej. Wiecznie zielone drzewo, które
produkuje suszone jagody rośnie dziko
w rodzimych lasach deszczowych Ameryki
Południowej i Środkowej. Niestety dzikie drzewa
wycina się i dzisiaj już niewiele pozostaje dziko
rosnących drzew. Na pierwszy rzut oka łatwo można
pomylić jagody ziela angielskiego z pieprzem. Taka
pomyłka zdarzyła się też hiszpańskim odkrywcom.
Krzysztof Kolumb odkrył ziele angielskie na
Karaibach, podczas gdy szukał pieprzu. Ziele
angielskie ułatwia wchłanianie selenu, witamin B
oraz beta-karotenu. Jest ważnym składnikiem wielu
marynat, zup i sosów a także ogórków
konserwowych, sałatek i kompotów. Wiele
pasztetów, klopsów, wędzonych i konserwowych
mięs zawiera ziele angielskie.
Jest
rośliną
leczniczą.
Jest
pomocne
przy wzdęciach i kolce, łagodzi nerwobóle
i dolegliwości reumatyczne.
Jest wykorzystywane do produkcji kosmetyków
i perfum.

Bazylia

Bazylia - zwyczajowo zwana też bazylią wonną.
Pochodzi z tropikalnej strefy Afryki, ale obecnie nie rośnie
dziko, występuje tylko w uprawie. Znaczące uprawy
znajdują się w Ameryce Południowej. Nazwa wywodzi się
od greckiego (basileus), czyli król, gdyż wierzono, że tylko
król może zerwać tę roślinę. Ma miły, korzenny, słodkawy,
pikantny smak
i zapach. Jako przyprawę używa się
świeżych lub suszonych liści lub całego ziela, które ścina się
w czasie kwitnienia. Najlepiej dodawać ją do sałatek i zup,
duszonych warzyw oraz twarożku. Można również nacierać
zielem
mięsa
przed
dalszym
przyrządzaniem.
Niezastąpiony składnik prawie wszystkich włoskich dań,
świetny z makaronem i pomidorami, główny składnik pesto.
Olejek eteryczny używany jest do wyrobu perfum i mydła. W
przemyśle
spożywczym
wykorzystywana
do
wyrobu konserw. Działanie: poprawia trawienie i ułatwia
przyswajanie pokarmu – działa przeciwskurczowo, pobudza
wydzielanie
soku
żołądkowego,
działa
słabo
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Powszechnie uważa
się, że poprawia nastrój i dodaje sił (działanie podobne
do melisy). Stosuje się w łagodnych zaburzeniach
trawiennych,
wzdęciach,
przy
niedoborze
soku
żołądkowego.

Anyż

Anyż gwiaździsty – to wysuszone owoce wiecznie zielonego drzewa
o nazwie badian. Ośmioramienne gwiazdki wypełnione nasionami są
stosowane w kuchni jako przyprawa do świątecznych wypieków, mięs,
warzyw. Można go dodawać
do zup owocowych i kompotów.
Ma też zastosowanie w lecznictwie jako środek na niestrawność,
poprawę trawienia. Pomaga w schorzeniach układu oddechowego,
zwłaszcza w kaszlu. Anyż znalazł zastosowanie już w medycynie
starożytnych Greków i Egipcjan.
Gwiazdki
anyżu
wykazują
właściwości
przeciwgrzybicze
i przeciwbakteryjne.
Olejek anyżowy wykorzystywany do produkcji mydeł zapachowych.
Jest przyprawą pochodzącą z Chin i Wietnamu.

Liście laurowe

Liście laurowe – (zwany też liśćmi bobkowymi )
to wysuszone liście drzewa laurowego ( inaczej wawrzynu )
Pochodzi z Azji Mniejszej. W czasach starożytnych tworzono
z niego wieńce, które zdobiły głowy poetów, władców, bohaterów wojennych
oraz zwycięzców igrzysk olimpijskich.
Najczęściej używany do przyprawiania gulaszu, sosu, bigosu, galaret
mięsnych, kapuśniaku, pieczeni.
Są ważnym składnikiem marynat.
Są używane w ziołolecznictwie przy kaszlu, schorzeniach skóry, przy
chorobach reumatycznych. Olejek laurowy wchodzi
w skład maści na wszelkiego rodzaju stłuczenia i skręcenia. Zastosowany
w preparatach do włosów zwalcza łupież.
Bywa też wykorzystywany do inhalacji w przypadku zapalenia zatok. Roślinę
tą możemy znaleźć w takich kosmetykach jak: szampony, mydła, odżywki do
włosów, perfumach.

Gałka muszkatołowa

Gałka muszkatołowa – to środkowa część pestki owocu muszkatołowca
korzennego, wiecznie zielonego drzewa pochodzącego z Wysp Korzennych
(wyspy Molucca).
Gałka jest przyprawą dodawaną do różnego rodzaju mięs, kiełbas,
pasztetów, a nawet ryb i owoców morza (np. małży i skorupiaków). Dopełnia
smak jajek oraz niektórych warzyw
(np. kapusty, szpinaku, cebuli, fasoli).
Gałka muszkatołowa to także nieodzowny składnik grzanego wina i ciast szczególnie piernika.
W medycynie znalazła zastosowanie w zwalczaniu reumatyzmu, wzdęć,
zaburzeń oskrzelowych, nadpobudliwości i bezsenności.

Kolendra

Kolendra – stosowana jest w formie świeżych liści jak i startych nasion.
Świeże liście warto dodać do surówek, wszelakich zup
i sosów pomidorowych. Kardamon jest charakterystyczny dla kuchni
arabskiej i pikantnych dań pochodzących z Indii.
Lecznicza herbatka z kolendry wzmaga apetyt, oczyszcza organizm
z toksyn, a także działa uspakajająco.
Wywodzi się z krajów Bliskiego Wschodu i Morza Śródziemnego.
Przyprawa szybko rozpowszechniła się
po całym świecie.
W kosmetyce wykorzystuje się olejek z kolendry.
Służy on do aromatyzowania mydeł, perfum, wód toaletowych.
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„Zioła dla smaku, zdrowia i urody”- Małgorzata
Kaczmarczyk

