
Otwórz się  
na coś nowego! 

Krem z buraków Jabłka pieczone

Krem z batatów

Gorąca czekolada  
z cynamonem  
i pomarańczą 

Bananowe latte  
z kurkumą
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Nie czekaj - sięgnij po wyśmienite przepisy z niniejszego e-booka i użyj ulubionych 
przypraw KAMIS w nowych, eleganckich i wygodnych w użyciu słoiczkach.  
Poznaj zalety szczelnego zamknięcia, dzięki któremu świeżość przypraw i ziół 
zachowasz na naprawdę długi czas. Delektuj się potrawami z przepisów naszego 
szefa kuchni i niech w Twojej kuchni rozniesie się świeży aromat przypraw KAMIS. 

Słoiczku - odkręć się!

Otwórz się  
na coś nowego! 



Bananowe latte z kurkumą
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Bananowe latte z kurkumą

Składniki
 600 ml mleka
 4 banany
 2 łyżeczki Cukier z prawdziwą wanilią i kardamonem 

w torebce
 1 łyżeczka Kurkuma w sloiczku
 1/2 łyżeczki Cynamon w słoiczku

Sposób przygotowania

Gorące mleko spień blenderem z cukrem  
z prawdziwą wanilia i kurkumą. Odłóż 4 łyżki.

Dodaj banany, zmiksuj i wlej do kubków.  
Dodaj odłożone mleko i oprósz cynamonem. 
Odkładamy na min. 30 minut do lodówki.

Przedszkolaki też mogą pić latte! Pożywny napój  
z mleka i bananów zapewni porcję energii na 
początek aktywnego dnia. Może dorośli też się 
skuszą? Przepis przygotował nasz szef kuchni  
w ramach programu “Kulinarnie mocni”.

1.

2.

5 min

Czas 
przygotowania

4

liczba 
porcji



Gorąca czekolada z cynamonem 
i pomarańczą
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Gorąca czekolada z cynamonem 
i pomarańczą

Składniki
 1 litr mleka 3,2%
 skórka pomarańczowa
 1 łyżeczka Cynamon w słoiczku
 2 gwiazdki Anyż gwiazdki
 1 łyżeczka Pieprz czarny mielony w słoiczku
 100 g gorzkiej czekolady (70%)

Sposób przygotowania

Kilka minut podgrzewaj mleko w dużym garnku.

Dodaj skórkę pomarańczy, anyż, cynamon i pieprz 
czarny mielony KAMIS.

Po zagotowaniu dodaj czekoladę, a następnie 
wymieszaj.

Skręć temperaturę i grzej na wolnym ogniu. 
Odstaw na dwie minuty.

Odcedź i wlej gorącą czekoladę do filiżanek.

1.

2.

3.

4.

5.

10 min

Czas 
przygotowania

5 min

Czas 
gotowania



Jabłka pieczone
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Jabłka pieczone

Składniki
 6 dużych jabłek
 3 łyżki cukru
 1|5 łyżki masła
 1 łyżeczka Cynamon w słoiczku

30 min

Czas 
pieczenia

6

liczba 
porcji

Jabłka umyć, osuszyć, wydrążyć usuwając  
gniazda nasienne.

W miejsce gniazd nasiennych nałożyć cukier 
zmieszany z cynamonem.

Naczynie do zapiekania wysmarować masłem  
i ułożyć w nim jabłka.

Piec 30 minut w temp. 180 stopni.

1.

2.

3.

4.

Sposób przygotowania



Krem z batatów i pomarańczy  
z cynamonem i kardamonem
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Krem z batatów i pomarańczy  
z cynamonem i kardamonem

Składniki
 500 g ziemniaki bataty
 300 ml bulion warzywny
 1 marchewka
 2 cebula
 1 pietruszka korzeń
 0|5 kg pomarańcze
 500 ml śmietana 36 %
 cukier
 Sól morska
 Kardamon owoce
 Pieprz biały mielony w torebce
 Cynamon w słoiczku

Sposób przygotowania

Ziemniaki i warzywa obrać i zalać zimną  
wodą – gotujemy na wolnym ogniu z przyprawami.

Dajemy przyprawy pamiętając, by korę 
cynamonową i kardamon wyciągnąć przed końcem 
gotowania.

Dodajemy obrane pomarańcze i śmietanę 36 %  
i miksujemy.

Zupę przecedzamy przez grube sito – podajemy  
z kawałkami pomarańczy

1.

2.

3.

4.

4

liczba 
porcji



Krem z buraków
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Krem z buraków

Składniki
 4 średnie buraki
 1 puszka białej fasoli
 1 cebula
 1-2 łyżki oleju
 1-2 łyżki masła
 2-3 łyżki soku z cytryny
 1 łyżeczka Lubczyk
 1 łyżeczka Majeranek w słoiczku
 1 łyżeczka Czosnek granulowany w słoiczku
 Pieprz czarny mielony w słoiczku
 Sól morska

Buraki zawiń w folie aluminiową i piecz około  
75 min. w temperaturze 180 stopni.

Do obranych, upieczonych buraków dodaj 
odcedzoną fasolę, pokrojoną w kostkę, 
podsmażoną na oleju cebulę oraz sok z cytryny.

Wszystko razem zmiksuj, dodaj zioła i przyprawy, 
dokładnie wymieszaj.

Krem przełóż do słoiczka, zalej roztopionym 
masłem, odstaw do lodówki.

Podawaj z ulubionym pieczywem.

1.

2.

3.

4.

5.

Sposób przygotowania

4-6

liczba 
porcji

15 min

Czas 
przygotowania

1 godz.15 min

Czas 
gotowania



Śródziemnomorska warzywna 
Shakshuka
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Śródziemnomorska warzywna 
Shakshuka

Składniki
Mieszanka przypraw Shakshuka

 3 łyżki cukru ziarnistego
 1 łyżka Kminek mielony w torebce
 1 łyżka wędzonej papryki
 2 łyżeczki Pieprz czarny ziarnisty w torebce
 2 łyżeczki nasion Kminek cały , utartych w 

moździerzu
 1 łyżeczka Czosnek granulowany w słoiczku
 1 łyżeczka Kurkuma w sloiczku
 1/2 łyżeczki Chili w torebce
 1/2 łyżeczki Cynamon w słoiczku 

 
Śródziemnomorska warzywna Shakshuka

 1 łyżka oliwy z oliwek
 1 mała cebula, drobno pokrojona w kostkę
 1 łyżeczka Czosnek granulowany w słoiczku
 250 g bakłażana, pokrojonego w kostkę
 250 g cukinii, pokrojonej w kostkę
 1 łyżeczka Sól morska
 1 łyżeczka Koperek w torebce
 1/2 łyżeczki nasion kopru, utartych w moździerzu
 400 g krojonych pomidorów z puszki
 6 jajek
 1 łyżka płaskich liść Natka pietruszki w torebce

6

liczba 
porcji

25 min

Czas 
przygotowania

40 min

Czas 
gotowania

Sposób przygotowania

Dokładnie zmieszaj wszystkie przyprawy w małej 
miseczce. Odstaw na bok.

Rozgrzej olej na dużej żeliwnej patelni na średnim 
ogniu. Dodaj cebulę i smaż, mieszając, aż stanie 
się przezroczysta, zajmie to około 5 minut. Dodaj 
czosnek i nadal smaż, mieszając. Dodaj bakłażana  
i cukinię i nadal mieszaj, smaż przez 10-15 minut, aż 
warzywa zmiękną.

Zmniejsz ogień. Dodaj 1 łyżkę mieszanki przypraw 
Shakshuka, sól, koper, mielony koperek, wymieszaj 
warzywa i przykryj. Zwiększ ogień. Dodaj pomidory, 
mieszaj przez 3-5 minut, aż sos zgęstnieje.

Zmniejsz ogień na mały, łyżką zrób 6 wgłębień  
w sosie. Wbij w nie jajka i przykryj pokrywką. Smaż 
przez 10-15 minut (10 minut, jeśli wolisz płynne 
żółtka, 15 minut – żółtka ścięte). W razie potrzeby 
można smażyć jeszcze na rozgrzanym grillu i posyp 
natką pietruszki.

Podawaj z chrupiącymi kromkami chleba.

Żółtka jajek sadzonych są duszone w pomidorowym 
i warzywnym sosie, z mieszanką aromatycznych 
przypraw z Bliskiego Wschodu: wędzonej papryki, 
kminu, pieprzu, chili, kurkumy i kminku. Weź dużą łyżkę, 
kawałek chleba (aby zanurzyć go w aromatycznym 
sosie) i rozkoszuj się tym doskonałym daniem.

Mieszanka przypraw Shakshuka to aromatyczne 
połączenie kminu, wędzonej papryki, czarnego pieprzu, 
kminku, czosnku, kurkumy, cynamonu i czerwonej 
papryki. Jest to ulubiona mieszanka przypraw w całej 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

1.

2.

3.

4.

5.
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Zioła i przyprawy w słoiczkach

Cynamon w słoiczku 
Jego pikantność nadaje charakteru zarówno słodkim jak i słonym potrawom. 
Cynamon jest jedną z najstarszych przypraw, którą otrzymuje się z wewnętrznej 
części kory drzewa cynamonowego. By przyprawa nabrała wyjątkowego aromatu, 
nasze drzewa cynamonowe dojrzewają nawet 15 lat.

Kurkuma w sloiczku
Nazywana jest również szafranem indyjskim. Marco Polo zanotował w czasie 
swojej podróży do Chin, że uzyskiwana z kłączy przyprawa „barwą przypomina 
szafran i chociaż faktycznie zupełnie doń niepodobna, nadaje się równie dobrze do 
praktycznego zastosowania”. Z rośliny tej uzyskuje się przyprawę i żółty barwnik 
zwany kurkuminą. Suszone kłącza Kurkumy mają przyjemny aromat oraz korzenny, 
lekko gorzki smak. Mieloną Kurkumę stosuje się do barwienia ryżu, makaronu  
i warzyw konserwowanych w occie. Przyprawia się nią sosy, potrawy z drobiu,  
zupy kremowe i omlety. Dobrze komponuje się z daniami z fasoli i soi. Szczypta 
Kurkumy dodana do ciasta drożdżowego lub biszkoptowego, nada mu pięknego, 
żółtego koloru.

Czosnek granulowany w słoiczku 
Jedna z najbardziej popularnych przypraw w naszej kuchni. Czosnek jest 
nieodłącznym składnikiem marynat i pieczonych mięs. Aby uzyskać słodki  
a zarazem wyrazisty smak czosnku, gnieciemy go i odpowiednio sezonujemy.  
Użyj naszego wygodnego, granulowanego czosnku do swoich dań i nadaj im 
chrupiący akcent.
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Zioła i przyprawy w słoiczkach

Pieprz czarny mielony w słoiczku 
Pieprz to jagoda wiecznie zielonego pnącza, uprawianego głównie w południowej 
i południowo-wschodniej Azji. Otrzymywany jest z owoców nie w pełni dojrzałych, 
zielonych lub żółknących. Zebrane jagody suszone są na słońcu do momentu, 
gdy nabiorą czarno-brunatnego zabarwienia. Ostry smak pieprzu czarnego 
pochodzi od zawartej, głównie w wierzchniej warstwie owocu, piperyny - alkaloidu, 
wpływającego dobroczynnie na proces trawienia. Pieprz czarny mielony jest 
powszechnie używaną przyprawą. Dodaje się go do mięs, wędlin, pasztetów i ryb. 
Przyprawia się nim sałatki, dania z warzyw, jaj i serów, a także ciepłe i zimne sosy. 
Zawsze dodaje się go pod koniec przyrządzania potrawy.

Majeranek w słoiczku
Przyprawą jest wysuszone ziele majeranku ogrodowego, zbierane w okresie 
kwitnienia. Roślina ta pochodzi z Bliskiego Wschodu i uprawiana jest prawie na 
całym świecie. Ziele majeranku jest typową przyprawą krajów śródziemnomorskich. 
Przyprawa posiada charakterystyczny aromat oraz lekko palący smak. W polskiej 
kuchni stosuje się go najczęściej przy wyrobie domowych wędlin, przyprawianiu 
potraw mięsnych, sosów, pieczeni, farszów, pasztetów, warzyw, zup (grochowa, 
fasolowa, ziemniaczana, węgorzowa, żur, flaki), kołdunów oraz potraw z grzybów. 
Dla wzbogacenia aromatu majeranek stosowany jest często łącznie z tymiankiem, 
szczególnie w konieczności zachowania diety bezsolnej. Sposób użycia majeranku 
zależy od rodzaju potrawy. Mięsa i wędliny przyprawia się przed pieczeniem lub 
gotowaniem, pozostałe w końcowej fazie ich przygotowania.


