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Przyprawa 
pięciu 
smaków

Wywodzi się z kuchni chińskiej i

wietnamskiej. Składa się z:

• Anyżu gwiaździstego;

• Cynamonu;

• Goździków;

• Pieprzu syczuańskiego;

• Nasion kopru włoskiego lub nasion 

kozieradki.

W mieszance występują smaki: słodki, 

gorzki, kwaśny, słony oraz ostry.



Zastosowanie 
przyprawy 
pięciu smaków

Wykorzystuje się ją zwłaszcza w 

flavor potting – jest to specjalna 

technika długotrwałego gotowania 

mięsa oblanego aromatycznym 

sosem.

Używana jest jako dodatek do 

duszonych mięs, sosów, marynat 

oraz smażonych warzyw.



Przyprawa 
do 
piernika

Polska nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego 
słowa ''pierny'' czyli pieprzny. Tak naprawdę pierniki 
wywodzą się z okolic dzisiejszej Holandii, a najbardziej 
popularne są w Niemczech.

Jej głównym składnikiem jest pieprz, ale obecne są też:

• Cynamon;

• Gałka muszkatołowa;

• Imbir;

• Goździki;

• Ziele angielskie;

• Anyż;

• Kardamon;

• Odrobina lawendy



Przyprawę do piernika należy 
przechowywać w szczelnym pojemniku 

lub słoiku oraz w ciemnym miejscu.

Mimo dostępności gotowych mieszanek 

warto zrobić własnoręcznie swoja ze 
świeżych składników. Tylko idealne 

proporcje mieszanki gwarantują zapach 
dający klimat świąt Bożonarodzeniowych.

Wszystkie składniki należy rozetrzeć w 
moździerzu lub zmielić w młynku i 

wymieszać.



Przyprawa 
do ciasta 
dyniowego

Pumpkin pie – to słodka tarta z 
nadzieniem dyniowym, przyrządzana
w USA tradycyjnie na Halloween oraz
Święto Dziękczynienia.

Na mieszankę składają się:

• Cynamon;

• Imbir;

• Goździki;

• Gałka muszkatołowa;

• Ziele angielskie



Pumpkin
pie

Ciasto przygotowywuje się z kruchego

spodu wypełnionego purée z dyni, którego

smak jest wzbogacony korzenną

mieszanką przypraw. Dobrze

przygotowana nadaje tarcie ciekawy i

bogaty smak.

Purée dyniowe można kupic gotowe w 

sklepie lub przyrządzić samemu z duszonej

dyni, śmietanki lub mleka, ubitych jajek i

cukru.



Quatre-
Epices

Quatre-Epices (cztery przyprawy) to 
mieszanka bardzo popularna we 
Francji.

W skład klasycznej wersji wchodzą:

• 70% pieprz (biały, czarny lub ich 
mieszanka);

• 20% imbir (można zastąpić
cynamonem w łagodniejszej
wersji);

• 9% gałka muszkatołowa;

• 1% goździki



Przyprawa ta najczęściej stosowana

jest do zup, warzyw i dań mięsnych

zwłaszca podczas duszenia i dłuższego

gotowania.

Należy dodawać ją na początku

przyrządzania potrawy.

Do ciast aromatycznych powinno się

stosować wersję z zielem angielskim.



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!


