
Przyprawy



Ciekawostka
• Przyprawa - składnik potraw, zwykle 

stosowany w niewielkich ilościach dla 
poprawienia ich walorów smakowych, 
zapachowych i w rzadkich przypadkach –
wizualnych.



Hara Masala



• Hara masala, czyli zielona masala, to łagodna
mieszanka przypraw występująca w formie pasty o 
zielonym kolorze. W jej skład wchodzą najczęściej
kozieradka, kardamon, kurkuma, goździki, 
kolendra, mięta, czosnek oraz imbir, które po 
odpowiedniej obróbce wstępnej miesza się z 
różnymi gatunkami oleju i octu a następnie
blenduje. Mieszanka jest popularna w kuchni
indyjskiej, gdzie tak naprawdę nie ma jednego
przepisu na jej przygotowanie. Mieszanka to 
doskonały dodatek do warzyw, drobiu i krewetek
oraz do potraw zawierających mleko kokosowe. 
Jest szczególnie polecana jako dodatek do dahl, 
popularnej zupy indyjskiej przygotowywanej na
bazie roślin strączkowych.



Harissa



• Harissa to mieszanka przypraw stosowana 
powszechnie w kuchni tunezyjskiej, marońskiej i 
algierskiej. Można ją też spotkać w Armenii, gdzie 
jest uznawana za jedną z tradycyjnych przypraw. 
Ma formę proszku lub pasty sporządzanej z 
papryki chili i czosnku, do których dodaje się 
kolendrę kminek zwyczajny, kmin rzymski oraz 
oliwę. Im więcej oliwy, tym potrawa jest 
ostrzejsza. Mieszanka może być też dodawana do 
puree z pomidorów, a powstały w ten sposób sos 
jest znakomitym uzupełnieniem kebabu. 
Mieszanka może być też wykorzystywana jako sos 
do mięsa z grilla oraz dodatek do gulaszu, zup i 
kuskusu.



Ras El 
Hanout



• Ras El Hanout to pochodząca z Maroka mieszanka, w 
skład której wchodzi kilkadziesiąt przypraw. Nazwa tej 
przyprawy oznacza "szczyt warsztatu". Niewątpliwie jej 
pomysłodawca wspiął się na sam szczyt kulinarnego 
warsztatu, tworząc dzieło niemające sobie równego na całym 
świecie. Marokańscy kucharze i sprzedawcy przypraw 
najczęściej przyrządzają własne wersje, dlatego smak 
mieszanek pochodzących z wielu źródeł może się różnić. Tym 
bardziej że do produkcji tych wyjątkowych przypraw na 
specjalne zamówienie używa się nawet haszyszu lub też 
kantarydyny, uznawany za silny afrodyzjak. 
Najpopularniejszymi składnikami mieszanki są zwykle kmin, 
imbir, pieprz kubeba, długa papryka, lawenda I płatki róży. W 
różnych konfiguracjach można dodawać do nich pieprz 
cayenne, kolendrę, cynamon, goździki I w zasadzie większość 
przypraw, które znajdziemy w kuchni. Liczba składników w 
mieszankach przyrządzonych przez marokańskich 
rekordzistów może osiągnąć 100.



Zioła 
prowansalskie



• Zioła prowansalskie to tradycyjna mieszanka
ziołowa, której nazwa pochodzi od Prowansji, 
historycznej krainy położonej w południowo -
wschodniej Francji. Śródziemnomorski klimat
sprawia, że ten region jest bogaty w aromatyczne
rośliny nadające potrawom wyjątkowy smak. W 
skład mieszanki wchodzą zwykle rozmaryn, 
bazylia, tymianek, oregano i majeranek. Czasami
dodaje się też koper, liść laurowy i miętę
pieprzową. Mniej tradycyjnym składnikiem ziół
prowansalskich jest lawenda. Zioła prowansalskie
są przyprawą uniwersalną, odpowiednią niemal do 
każdego dania, m. in. do mięs, zup, sałatek, sosów, 
twarogów i pieczywa. Z uwagi na właściwości
wspomagające trawienie są wskazane zwłaszcza
jako dodatek do dań tłustych i ciężkostrawnych.



Zatar



• Zatar to mieszanka przypraw znana również pod 
nazwą za'atar lub zathar pochodzi z krajów arabskich. 
Obecnie najczęściej jest stosowana w Egipcie, 
Maroku, Turcji, Iranie, Libanie, Izraelu i Armenii. 
Słowo za'atar w języku arabskim oznacza tymianek i 
to właśnie on stanowi podstawowy składnik 
przyprawy. Poza tymiankiem w skład mieszanki 
wchodzą prażone ziarna sezamu, majeranek, oregano 
oraz mielone owoce sumaku. W zależności od 
zestawu i proporcji składników zatar może być 
ziołowy, orzechowy, pikantny lub tostowy. Mieszanka 
jest wykorzystywana głównie do przyprawiania mięsa 
i warzyw, a wymieszana z oliwą nadaje się znakomicie 
do marynowania. Można ją także smarować chlebki 
pita lub inne płaskie pieczywo, takie jak tortilla, 
piadina i chlebek hiszpański.



Dziękujemy za 
uwagę
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