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Z jakiej części świata pochodzą produkty, które codziennie widzimy w sklepie?

Podane nazwy geograficzne dotyczą pierwotnego występowania danych produktów. Często jest to
możliwe do prześledzenia dzięki badaniom języka i obserwowaniu, w którym języku nazwa na
dany produkt pojawiła się jako pierwsza. Produkty, odkąd tylko człowiek zajął się uprawą, zaczęły
się rozprzestrzeniać po ziemi i rosnąć tam, gdzie się przyjęły. Obecnie żywność jest importowana
do Polski z większej liczby miejsc, niż to, z którego pierwotnie pochodzą:
Ananasy - Brazylia
Avocado - co ciekawe, z botanicznego punktu widzenia awokado jest owocem. Pochodzi z
Ameryki Centralnej
Banan - co ciekawe, jednocześnie pojawił się w dwóch miejscach na kuli ziemskiej: w Ameryce
Centralnej i w Zachodniej Azji
Cebula - pierwotnie uprawiana na terenie Palestyny, szybko rozprzestrzeniła się na tereny
Bliskiego wschodu, Europy i całej Azji. Podobno Faraon Cheops płacił niewolnikom w główkach
Cebuli i czosnku za budowanie piramidy
Ciecierzyca - Zachodnia Azja. Szybko rozprzestrzeniła się w Indiach i Południowej Europie.
Cynamon - jest bardzo znany i rozpowszechniony w naszym kręgu kulturowym, choćby za
sprawą płatków Cini-minis. Ma dwie podstawowe odmiany: cejlońską i wietnamską. bazylia Europa
Daktyle - pochodzą z Afryki, w Starożytności szybko rozprzestrzeniły się po terenach śródziemnomorskich.
Dziki ryż - Ameryka Południowa
Goździki - Chiny
Gruszki - Europa
Imbir - Indie
Jabłka - Europa
Kasza jaglana - była wykorzystywana w Indiach i Chinach już 5000 lat temu
Kukurydza - Meksyk, pojawiła się w Europie dopiero po odkryciu Ameryki
Kurkuma - Indie
Morele - Chiny
Orzeszek ziemny - Południowa Afryka.
Owies - Europa
Pieprz - zachodnie wybrzeże Afryki
Pomarańcze - Malezja

Pomidory - ciężko wyobrazić sobie kuchnię włoską bez pomidorów, dlatego mogłoby się
zdawać, że od zawsze rosły na terenie Europy. Jednak pojawiły się tam dopiero w XV wieku pierwotnie rosły w Ameryce Centralnej
Ryż - Wschodnie Chiny
Samopsza - mało dzisiaj znana najstarsza odmiana pszenicy uprawiana od 7000 lat w Południowej Europie
Soczewica - pochodzi z Bliskiego Wschodu. W starożytności była pożywieniem ubogich. Dzięki
wymyśleniu możliwości suszenia ziaren, Egipt mógł eksportować ogromne ilości soczewicy do
Starożytnej Grecji i Rzymu
Soja - Chiny i Japonia
Szparagi - Starożytna Grecja i Egipt.
Winogrona - Bliski Wschód
Ziemniaki - Ameryka Centralna
Żyto - Europa

