
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
TEMAT: PRZYPRAWY 

Przyprawy występują w postaci suszonych owoców, nasion czy
korzeni. Zioła są zasuszonymi, zielonymi częściami roślin. Są one
nieodłącznym elementem każdego dania. Stosujemy je najczęściej w
celu poprawienia walorów smakowych potraw i wydobycia z nich
aromatu. Nie wyobrażamy sobie życia bez pieprzu, suszonej papryki
czy ziela angielskiego. Uwielbiamy majeranek za jego smak, w kuchni
cenimy również imbir. Przyprawy te, są nam tak bliskie, że
traktujemy je jak nasze – polskie. Jednak większość z nich jest
sprowadzana z różnych rejonów świata

najważniejsze i podstawowe  w naszej kuchni  - sól i pieprz

SKĄD MAMY SÓL W POLSCE ?
 

Legenda o św. Kindze a powstanie soli w Wieliczce

Również legenda tłumaczy to, skąd w Wieliczce wzięła się sól. Postać, która każdemu powinna 
kojarzyć się z małopolską kopalnią, to oczywiście św. Kinga. Legenda mówi, że dawno, dawno 
temu panujący na Wawelu książę Bolesław Wstydliwy poprosił o rękę węgierską księżniczkę 
Kingę i podarował jej wspaniały pierścionek. Kiedy Bela IV zgodził się oddać córkę polskiemu 
księciu, księżniczka miała zdecydować, jaki chce dostać posag.

Nie postawiła na szlachetne kamienie ani na złoto tylko na sól, którą chciała podarować swoim 
przyszłym poddanym. W efekcie dostała kopalnię, która znajdowała się w pobliżu miasta 
Marmarosz (dzisiejsza Rumunia), ale nie do końca sprawiło jej to radość. Przecież nie mogła 
przenieść kopalni do Polski! Po chwili namysłu postanowiła wrzucić do szybu swój zaręczynowy 
pierścionek. Gdy Kinga przybyła do Krakowa, to wielokrotnie oprowadzano ją po ziemiach 
należących do królestwa. Podczas pobytu księżniczki w jednej z podkrakowskich wsi znaleziono 
bryłę soli, w której znajdował się jej pierścionek – i to właśnie on, według legendy, miał sprowadzić
sól do Polski.



Pieprz czarny  Wywodzi się z  Indii, jest uprawiany w wielu krajach strefy tropikalnej. 
W kuchni używamy pieprz w całości  ( kulce) lub pieprz mielony.
Mamy także dla tych, którzy lubią urozmaicać swoje potrawy pieprz kolorowy.

 W polskiej kuchni pieprz czarny wykorzystywany jest jako przyprawa do wszelkich mięs, sosów, 
potraw z ryb, warzyw, sałatek, zup oraz przy produkcji wędlin i pasztetów.  
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