
Pierniki od wieków są obecne w kulturze i kuchni wielu kontynentów i większości krajów europejskich. Źródła hi-

storyczne i archeologiczne dowodzą, iż pierniki znane były już w starożytnych: Persji, Egipcie, Grecji oraz Rzymie. 

Pierwotnie pierniki znane były jako miodowniki - ciasto chlebowe przygotowane z mąki i miodu.

słodki fenomen

Starożytna Persja Starożytna Grecja

Starożytny Rzym
Starożytny Egipt
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Niektórzy uważają, że jedną z osób, które sprowadziły do Europy przepis na piernik, był armeński mnich Jerzy 

z Nikopolis, który przebywał przez pewien czas w klasztorze na terenie Francji i uczył tamtejszych zakonników, 

jak piec to ciasto. W okresie średniowiecza receptura rozprzestrzeniła się po całej Europie Zachodniej. Oczywiście 

ulegała ona modyfikacjom i nie była jednakowa dla całego kontynentu.

W średniowieczu wypiekami pierników zajmowały się cechy rzemieślnicze, które swoje receptury traktowały jak 

największe tajemnice. Nie dziwi więc, że każde miejsce miało swój jedyny, niepowtarzalny przepis, którego mi-

strzowie cukiernictwa z innych miast nie umieli odtworzyć.  

„Podług odwiecznej tradycyi narodowej, wypiekano pierniki po wszystkich domach staropolskich z mąki 
miałkiej tylko żytniej, zrumienionej w rondlu i rozczynionej gorącą patoką. Dla smaku dodawano przy-
prawę korzenną czyli pierną z dolaniem okowity i wybijano ciasto w kopańce, czyli niecce tak długo 
wałkami, aż przestało się do nich przylepiać – pisał na początku XX wieku Zygmunt Gloger. – Wówczas 
robiono z tego ciasta pierniczki bądź kształtu małych krążków, bądź pierożków, i ułożone na blasze (po-
smarowanej u zamożniejszych oliwą) wsuwano do pieca. Niektóre gospodynie słynęły z sekretu w doda-
waniu smaku temu ciastu. Pierniki podawano jako zakąskę przy wódce, jako wety po obie-
dzie i zwykły przysmak przy winie, gdy gość przyjechał nad wieczorem. Najobficiej 
przyrządzano je na wigilję i święta Bożego Narodzenia”. 

Etymologia słowa piernik pochodzi od staropolskiego 

wyrażenia pierny, czyli pieprzny. 

Pierniki - ich chroniona, tajna receptura

Staropolska  
piernikowa nazwa

Wypiekanie pierników (lebkuchen)  
– miniatura z rękokpisu z początku XVI w. 

(ze zbiorów Stadtbibliothek Nürnberg,  
sygn. Amb. 279.2° Folio 11 verso)
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Wyprawa Magellana po przyprawy
Ferdynad Magellan [29.04.1480 r. - 27.04.1521 r.] to jedna z najwybit-

niejszych postaci w dziejach żeglugi i odkryć geograficznych. 20 wrze-

śnia 1519 roku wyruszył z Hiszpanii drogą zachodnią, czyli przez Ocean 

Atlantycki, do Wysp Korzennych w Archipelagu Malajskim. Wyprawa, 

która wypłynęła pod jego dowództwem, jako pierwsza opłynęła Ziemię. 

Magellan rozpoczął swoją wyprawę, by znaleźć zachodnią trasę do In-

donezji, znanej z zapasów cennych przypraw takich jak goździki, cyna-

mon i gałka muszkatołowa. Hiszpanie byli zdesperowani, aby odkryć 

tę alternatywną ścieżkę z powodu traktatu z 1494 roku, dekretu papie-

ża Aleksandra VI, który zasadniczo podzielił świat między Hiszpanów 

i Portugalczyków. Porozumienie to sprawiło, że praktyczniejsza tra-

sa wschodnia na Wyspy Korzenne znalazła się pod kontrolą Portugalii, 

zmuszając Hiszpanów do znalezienia nowego szlaku na zachód.

Na wyprawę wyruszyło 5 statków, niestety podczas jednej z bitew z tu-

bylcami zginął również Magellan. Dowudztwo nad okrętem przejoł jego 

zastępca. Z wyprawy wrócił tylko jeden okręt, za to pełen korzennych 

przypraw, a jego kapitan pieczętował się herbem: 2 laski cynamonu, 3 

gałki muszkatołowe i 12 goździków. Wkrótce powstały europejskie kom-

panie mające za cel opanowanie największej części handlu tymi przy-

prawami. Za nielegalny wywóz goździków groziła kara śmierci. Kontrola 

upraw muszkatołowca doprowadziła do tego, że popularną dziś na ca-

łym świecie gałkę wykradano jak największy skarb. Dla upamiętnienia 

tamtych czasów na Seszelach stoi pomnik „porywacza” przypraw.

Uczestnicy wyprawy Magellana prawdopodobnie jako pierwsi Europejczycy mieli okazję zobaczyć alpaki, gwanako i lamy, które nazwali „wielbłądami bez garbu”, a także pingwiny określone jako „czarne gęsi”.
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Weź miodu przaśnego ile chcesz, włóż do naczynia,  
wlej do niego gorzałki mocnej sporo i wody, 
smaż powoli szumując, aż będzie gęsty, wlej do 

niecki, przydaj imbieru białego, gwoździków, cynamonu, 
gałek, kubebów, kardamonu, hanyżu nietłuczonego, skórek 
cytrynowych drobno krajanych, cukru ileć się będzie zdało, 
wszystko z grubsza jak miód ostygnie, że jeno letni będzie, 
wsyp mąki żytniej, ile potrzeba, umieszaj, niech tak stoi 
nakryto, aż dobrze wystygnie, potym wyłóż na stół, 
gnieć jak najmocniej, przydając mąki ile potrzeba, potym 
nakładź cykaty krajanej albo skórek cytrynowych w cukrze  
smażonych, znowu przegnieć i zaraz formuj pierniki, wielkie 
według upodobania porobiwszy, możesz znowu po wierzchu tu 
i ówdzie wtykać cykatę krajaną, do wierzchu pozyngowawszy 
piwem kłaść do pieca i wyjąwszy je jak się 
przepieką, znowu je zyngować 
miodem z piwem smażonym 
i znowu po wsadzeniu do 
pieca.

Najstarszy przepis na piernik torunski,
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Rodzaj mąki otrzymywany z żyta. Za-

wiera alkaloidy oraz lignany. Ciasto 

z tej mąki zawiera mniej skrobi i glu-

tenu niż mąka pszenna. Mąka żytnia 

pozwala znacząco zwiększyć higro-

skopijność ciasta, znacznie przedłuża 

jego świeżość. Sprawia też, że ciasto 

nabiera charakteru.

Maka zytnia, .
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Słodki produkt spożywczy, w warunkach naturalnych wytwarzany przez pszczoły właściwe, poprzez przetwarzanie 

nektaru kwiatowego roślin miododajnych, a także niektórych wydzielin występujących na liściach drzew.

Miód pszczeli

Oprócz około 80% cukrów, poszcze-

gólne odmiany miodu zawierają spe-

cyficzne składniki mineralne, które 

wpływają na aromat, smak oraz wła-

ściwości lecznicze miodu. 

Z polskich miodów najbardziej preferowa-

nym miodem do wypieku pierników jest miód 

gryczany, ze względu na aromat, barwę oraz 

skład chemiczny. Wykorzystanie innych od-

mian miodów nie pogarsza walorów smako-

wych pierników, można je także z powodze-

niem stosować.

Po wyciśnięciu, oddzieleniu wosku  

od miodu, wosk był sprzedawany  

a miód cedzony. W XV wieku w Toru-

niu istniała ulica „Zbieraczy Miodu”.

Miód, przyprawy i inne składniki 

są ważnymi składnikami dobrego 

piernika, ale ostatecznie to pro-

porcje, czyli dobry przepis decy-

duje, czy piernik będzie można 

jeść kilogramami. W ubiegłych 

wiekach piernikarze miód w pla-

strach kupowali od bartników, 

pszczelarzy.
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Starożytni mieli szczególny stosunek do pszczół i ich produktów. 

Egipcjanie uważali je za łzy boga Ra. Celtowie sądzili, że eks-

trakt miodowy to sposób na nieśmiertelność. Starożytnych Gre-

ków, jako naród obfity w poetów, ponosiła fantazja i mawiali, 

że na brodzie Platona przysiadają pszczoły, co czyni go niezwy-

kle elokwentnym. W Koranie, pszczoły są zwierzętami świętymi. 

W Biblii „kraina mlekiem i miodem płynąca” oznaczała ziemię 

obiecaną. Pszczoły od zawsze były szanowane.

Miód i pszczoły w kulturze

• “Pracowity jak pszczoła”
• “Iść jak pszczółki za matką”• “Gromadzić się jak pszczoły do ula”• “Gwar jak w ulu”

• “Kto w ul dmuchnie, temu pysk spuchnie” 

Wypiek ciast na bazie miodu
źródło: www.planetbee.org

Miód i wosk pszczeli były jednymi z najcenniejszych słowiańskich 

produktów pochodzenia leśnego. We wczesnym średniowieczu pod-

bierano je dzikim pszczołom. Istniała już jednak wtedy – i coraz 

prężniej się rozwijała – „profesjonalna” hodowla pszczół, zwana 

bartnictwem.

Popularne przysłowia o pszczołach:

wiatrak-polkowice.pl



W średniowieczu był przyprawą królów i magnatów. 

Płacono za niego czystym złotem. Po opłynięciu Afryki 

przez Portugalczyków i otwarciu drogi morskiej do In-

dii pod koniec XV wieku, jego cena gwałtownie spadła. 

Obecnie pieprz na szeroką skalę uprawiany jest głów-

nie na Archipelagu Malajskim.

nazywany jest królową przypraw, obok króla przypraw 

czarnego pieprzu. Ma łagodny aromat i intensywny ko-

rzenny smak z wyraźną nutą kamfory.

Anyż gwiazdkowy to suszone owoce drzewa badian wła-

ściwy. Anyż gwiazdkowy to nie tylko popularna przyprawa 

świąteczna o charakterystycznym gwieździstym kształ-

cie, ale także skarbnica właściwości leczniczych. Dosko-

nale sprawdza się w leczeniu niestrawności, uporczywego 

kaszlu i grypy, a także trądziku i innych niedoskonałości 

skórnych.

Pieprz

Kardamon

• W starożytnym Egipcie był używany jako dodatek do perfum.

• W przemyśle spożywczym służy do aromatyzowania wódek i likierów. 

• Jest stosowany w lecznictwie, pobudza apetyt, wykazuje właściwości przeciwwiru-

sowe i przeciwbakteryjne, a ponadto działa rozgrzewająco. 

• Dodawany do kawy (zwłaszcza w rytuale arabskim) lub herbaty - wzmacnia smak, 

jak też wzmaga ich działanie pobudzające. 

• W Europie używany jest w piekarnictwie, do produkcji kiełbas i marynat,  

jako dodatek do potraw, kiszonek i sosów.

Anyz gwiazdkowy.
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Gałka muszkatołowa doskonale komponuje się 

ze słodkimi, jak i pikantnymi potrawami wa-

rzywnymi, mięsnymi oraz deserami. Była czę-

sto składnikiem perfum, a także traktowano 

ją jako lek przeciw reumatyzmowiu oraz cho-

robom oskrzeli.

Przyprawę tę mieli się lub ściera tuż przed za-

stosowaniem, gdyż jej aromat jest najinten-

sywniejszy. W nadmiarze szkodliwa, wymaga 

stosowania z umiarem.

Gałka Muszkatołowa
Przyprawa korzenna otrzymywana z suszonych nasion muszkatołowca korzennego, 

drzewa pochodzącego z Wysp Korzennych w Indonezji.  

Goździki to określenie przyprawy, która ma postać wysuszonych pąków kwiatowych 

wiecznie zielonego drzewa goździkowca korzennego, które pochodzi z Wysp Korzen-

nych na Oceanie Indyjskim. Jego nazwa wywodzi się od „gwoździa”, jako że przy-

prawa przypomina kształtem niewielki gwóźdź.

Wysuszone pąki kwiatowe goździków posiadają wiele witamin i minerałów. Warto 

włączyć przyprawę do swojej codziennej diety. Znajdziemy w nich min. witaminy A, 

C, E, K, witaminy z grupy B. Natomiast związki mineralne, jakie zawierają goździki 

to: żelazo, magnez, wapń, potas, sód i fosfor. 

Roślina zawiera także duże ilości garbni-

ków, które wykazują pozytywny wpływ 

na ludzkie zdrowie. Działają przeciwza-

palnie, bakteriobójczo, przyspieszają go-

jenie się ran, chronią przed nadmiernym 

poceniem. Dodatkowo wykazują działanie 

antyoksydacyjne i w efekcie mogą chro-

nić przed nowotworami i przedwczesnym 

starzeniem się.

Gozdziki,
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To kora drzewa zwanego Cynamonowcem, któ-

rego odmiana rosnąca na wyspach Oceanu In-

dyjskiego jest szczególnie aromatyczna. 

Cynamon jako przyprawę znano już w starożyt-

ności – w swoim codziennym życiu wykorzystali 

go Rzymianie, Grecy, Egipcjanie, Hindusi oraz 

Chińczycy. Ich zdaniem cynamon stanowił coś  

w rodzaju amuletu chroniącego przed wieloma 

chorobami. 

Cynamon wykorzystywano jako przyprawę do 

dań słonych i słodkich oraz jako lek np. w cho-

robach skóry.

Cynamon

Imbir to roślina o podziemnych korzeniach 

w formie kłączy oraz łodydze przypomina-

jącej trzcinę. Niezwykły aromat mają tylko 

kłącza, które wykorzystuje się jako przy-

prawę w różnych postaciach (surowy, su-

szony, sproszkowany, kandyzowany itp).

Imbir

Imbir jest przyprawą znaną w wielu krajach świata. Ma specyficzny, silny aromat 

z odświeżającą nutą, zaś w smaku jest palący i lekko gorzki. Ostry smak i zapach 

zawdzięcza dużej ilości olejków eterycznych: gingerolu, zingeronu i cytralu. 

Imbir działa korzystnie na procesy trawienne i układ krążenia, łagodzi bóle żołąd-

kowe i zębów, wzmaga apetyt, pobudza układ odpornościowy organizmu, pomaga 

przy przeziębieniach, kaszlu, nieżytach gardła i oskrzeli, zapobiega mdłościom, 

obniża stężenie cholesterolu we krwi i dezynfekuje jamę ustną. 
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został wypieczony w 2022 roku pod-

czas Dni Chleba i Piernika w śląskim 

Jaworze. Piernik zajął całą pierzeję ja-

worskiego rynku, mierzył 64 m i liczył  

20 000 porcji. 

Cukiernicy do jego przygotowania zu-

żyli około 5 tysięcy jaj, 200 kg miodu, 

350 kg mąki, 850 kg powideł i 2 kg 

przyprawy korzennej.

źródło: www.legnica.naszemiasto.pl

Piernikowe rekordy

1 grudnia 2021 roku w Inowrocławiu stanęła leśna kompozycja stworzona głównie z pier-

ników. Piernikowy las został stworzony przez uczniów oraz nauczycieli Akademii Szkol-

nictwa AS, Branżowej Szkoły I Stopnia. Aby ustanowić Rekord Polski na największy las 

piernikowy potrzebne było stworzenie minimum 500 pierników. źródło: www.biurorekordow.pl

Najdłuższy piernik

Piernikowy las
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powstało w 2019 roku w Żywym Muzeum Piernika. W cza-

sie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspól-

nie z gośćmi ułożono i ozdobiono lukrem orkiestrowe ser-

ce o powierzchni blisko 20 m2. Serce ważyło ćwierć tony 

i składało się z 650 kawałków ciasta piernikowego oblanego 

czerwonym lukrem. Piernik powstawał blisko 3 dni a został 

zjedzony w 3 godziny! 

Piernikowe rekordy

źródło: Żywe Muzeum Piernika

zbdowany został w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku grupa przyjaciół w Bryan w Tek-

sasie pobiła rekord budując piernikową chatkę o powierzchni 234 m2. Do jej wypieku zużyto 

1 327 kg brązowego cukru, 820 kg masła, 7 200 jajek, 3 300 kg mąki. Jak obliczono całość 

miała 35,8 miliona kalorii. Chata stoi na wolnym powietrzu i można ją zwiedzać. źródło: www.rzucijedz.pl

Największy domek z piernika

Największe piernikowe serce
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Najstarsza spisana receptura na piernika pocho-

dzi z 1725 roku i została odnaleziona wcale nie 

w książce kucharskiej tylko... w przewodniku me-

dycznym. Oznacza to, że piernik wykorzystywany 

był w celach leczniczych. To właśnie korzenne, eg-

zotyczne przyprawy nadają mu właściwości leczni-

czych: poprawiają trawienie, leczą niestrawność, 

wzmacniają odporność i powodują, że serce pracu-

je rytmicznie i mocno. Do tego glukoza pochodząca 

z miodu i fruktoza sprawiają, że jedzenie piernika 

dodaje sił. 

Korzenne przyprawy nie tylko mają właściwości 

prozdrowotne, ale też dostarczają energii - stąd 

też bardzo często pierniki towarzyszyły żołnie-

rzom na froncie. Dzięki właściwościom konserwu-

jącym miodu, pierniki przez długi czas nie ulegają 

zepsuciu, dlatego też piernik-suchar był obowiąz-

kowym, żywieniowym wyposażeniem wojskowych 

plecaków.

Wypiek pierników na niemieckim  
miedziorycie z 1698 r. 
(ze zbiorów Sächsische Landesbibliothek  
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden,  
sygn. Technol.A.142)

Piernik to jednak nie tylko łakocć,
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Pierniki dzieliły się na dwie kategorie – figuralne i miękkie 

Kategorie pierników

Piernik figuralny 

to ciasto twarde, dlatego wytwa-
rzano z niego niezliczone piękne 
wzory, tłoczono figury, ozdabiano 
polewami z cukrem, a czasami na-
wet… złocono. 

Pierniki miękkie 

były robione z użyciem środka 
spulchniającego, którym był węgiel 
drzewny. Zjadano je dość szybko jako 
łakocie dla dam i dzieci, podstawa 
szarego sosu szlacheckiego oraz wy-
borna przekąska do wódek. 
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Toruń zawdzięczał bogactwo głównie swojemu towarowi 

eksportowemu, a czeladnik piernikarza zarabiał więcej i miał 

dużo większy prestiż niż jakikolwiek inny. Samo zapisanie 

do terminowania czeladniczego kosztowało rodziców znacz-

nie więcej, a nauka była dłuższa i bardziej surowa. Jednak 

po zdobyciu wszystkich tytułów i uzyskaniu statusu mistrza  

- piernikarza, zyskiwał niebywałe bogactwo i sławę.

 Warsztat piernikarza w Muzeum Piernika w Toruniu

Pierniki podawano początkowo na dworze kró-

lewskim i w bogatych domach magnackich, 

a przepisy były tak pilnie strzeżone, że nie było 

możliwości, by ktoś mógł ciasto wyrabiać sam. 

Handlowano nimi, stanowiły cenną monetę 

i wspaniałe podarunki przy okazjach dyplo-

matycznych. Znana jest historia wypieczenia 

dla carycy Katarzyny piernika o wartości 300  

talarów.

Tradycyjna forma do odciskania pierników toruńskich 
(fot. Piotr Kuczyński, CC BY-SA 3.0)

Przykład ozdobnego piernika toruńskiego,  
wypieczony z formy z początku XVII w.  

Przedstawia królową Konstancję Habsburżankę, dru-
gą żonę Zygmunta III Wazy, w stroju koronacyjnym 

(il. ze zbiorów Biblioteki Narodowej, sygn. DŻS XII 8b/p.49/3)

Torunskie pierniki,
Tradycja wypieku ciastek z miodem przybyła do Toru-

nia wraz z pierwszymi osadnikami z miast niemieckich. 

Pierwsze wzmianki o toruńskich piernikach pochodzą z 

około 1380 roku i mówią o piekarzu Mikołaju Czanie, 

który prawdopodobnie, obok chleba, trudnił się wy-

piekiem korzennych ciastek. Na pojawienie się nazwy 

„piernikarz” przyszło nam czekać blisko dwa stulecia. 

W 1564 księgi miejskie podają informację o śmierci pier-

nikarza Symeona Neissera.
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Na chłopskie stoły trafił dopiero w XIX wieku, ze względu na coraz bardziej dostępne przyprawy korzenne.  

Do dziś oznacza on dobrobyt i luksus oraz słodkie życie, dlatego pierniki w niektórych częściach Polski są jedną 

z 12 obowiązkowych potraw wigilijnych. Mąka oznacza pieniądze (oczywiście wiele innych potraw świątecznych też 

je symbolizuje), miód – wróżbę słodkiego roku, podobnie jak bakalie. Natomiast ten, kto znajdzie w pierniku jeden 

obowiązkowy migdał, powinien się szykować do rychłego wejścia w związek małżeński.

Składniki do wypieku pierników  
w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu 
(fot. Szym, CC BY-SA 3.0)

Piernik to symbol bogactwa

wiatrak-polkowice.pl



Najstarsza na ziemiach polskich infor-

macja o wypieku ciastek z pieprzem, 

czyli… pierników pochodzi ze Świdnicy, 

nie z Torunia czy z Krakowa – dziś naj-

słynniejszych ośrodków piernikarstwa.

Nie są tak sławne jak toruńskie i nieco zapomniane ze względu na przerwanie 

lokalnych tradycji w 1945 r. 

Ich historia sięga XVI w., a dzięki wyrobom rodziny Lauterbach w XIX w. stały 

się sławne nie tylko na Śląsku, ale i w Anglii, Francji, a nawet w Ameryce. 

Na fasadzie jednej z kamienic w rynku widnieje symbol cukierniczego  

rodu - kószka, czyli dany ul ze słomy, a w Muzeum Regionalnym (Klasztorna 

6) można oglądać stałą wystawę poświęconą tej tradycji.
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Wystawa „Jaworskie pierniki”  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze
fot. materiały prasowe Muzeum Regionalnego w Jaworze

Dolnoslaskie pierniki, ,

Pierniki jaworskie
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Pierniki świdnickie

W tym czasie na Śląsku istniały tylko trzy ośrodki wypieku pierników. Były to Wrocław, Nysa i Świdnica. Miasta te 

należały do grupy kilkunastu ośrodków europejskich, gdzie przez wieki kultywowano tradycje wypieku pierników. 

Do najsłynniejszych należały Toruń, Bazylea, a przede wszystkim Norymberga. Z tym ostatnim miastem Świdnica 

utrzymywała ożywione kontakty handlowe, jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że to właśnie stamtąd pocho-

dzili pierwsi świdniccy piernikarze, którzy też stamtąd właśnie sprowadzili swe receptury.

Ostatecznie historia cechu świdnickich piernikarzy kończy się w 1853 r. Wówczas to połączony on został 

przymusowo z cechem świdnickich piekarzy. Niemniej jednak przez kilka wieków świdnickie pierniki 

stanowiły świetną lokalną atrakcję, znane były również daleko poza granicami miasta, a nawet re-

gionu. Tam w odległych miejscach były słodką wizytówką Świdnicy.

Świdnica już w XIII wieku miała swoich wy-

twórców ciastek z pieprzem czyli piernikarzy 

i to stamtąd pochodzi najstarsza na ziemiach 

polskich informacja o ich wypieku.

Mało tego! Wzmianka z dokumentu  

z 7 lutego 1293 roku, jest najstarszą  

o piernikach dla obszaru całej Europy Środ-

kowej!

Kiedy tak naprawdę rozpoczęto wypiekać 

pierniki w Świdnicy nie wiadomo. Sami pier-

nikarze, którzy w Świdnicy posiadali własny 

cech, twierdzili, że istniał on od „założenia 

miasta”. Można założyć, że świdniccy pier-

nikarze istnieli już w XV wieku. 
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O pierniku
https://muzeumpiernika.pl/pierniki/
https://www.pieknowdomu.pl/magazyn/pierniki-nieodzowny-element-swiat-bozego-narodzenia/
https://muzeumpiernika.pl/pierniki/#krotka-historia
http://www.polskaniezwykla.pl/
https://historia-swidnica.pl/smakowite-ciastka-z-pieprzem/
https://pasieka24.pl/

Mąka żytnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka_%C5%BCytnia

Miód
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pasieka24.pl/
https://pasiekasmakulskich.pl/ciekawostki-o-pszczolach-top-25/

Przyprawy
https://www.wikiwand.com/pl/Pieprz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardamon_malabarski
https://www.recepta.pl/artykuly/anyz-gwiazdkowaty-zastosowanie-i-wlasciwosci-co-to-jest
https://www.cosdlazdrowia.pl/krotkie-daty/galka-muszkatolowa-cala-3szt/produkt-562
https://zielonaesencja.pl/LEKSYKON-PRZYPRAW-Gozdziki-gwozdzie-i-suszone-paki-kwiatow-blog-pol-1601566845.html
https://www.doz.pl/czytelnia/a1426-Cynamon__wlasciwosci_i_zastosowanie._Na_co_pomaga_Czy_jest_zdrowy
https://biotechnologia.pl/kosmetologia/imbir-i-jego-niezwykle-wlasciwosci,16757
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