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zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

ZE SMAKIEM
I W DOBOROWYM
TOWARZYSTWIE
4 wyjątkowe potrawy dla prawdziwych koneserów, dwoje
ekspertów od wysmakowanych potraw i prawie dwadzieścia
osób w jednej kuchni skoncentrowanych na tym, by przygotowane dania były nie tylko ucztą dla podniebienia, ale także
dla oczu. Za nami pierwsze warsztaty kulinarne Akademii
Smaku Siemens.
Jak w oryginalny sposób podać zupę z melona? Ile czasu należy
piec kaczkę? Jak przygotować i podać deser, by już sam jego
znajdziecie odpowiedzi ekspertów Akademii Smaku na pytania
nurtujące uczestników pierwszych warsztatów kulinarnych,
wskazówki i wyjątkowe przepisy Konrada Birka, szefa kuchni
Akademii Smaku Siemens oraz przydatne triki, które zdradziła
nam stylistka potraw Paulina Ada Kalińska.
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Na pierwszych warsztatach gościliśmy znane blogerki
kulinarne – Paulinę, autorkę bloga Just My Delicious, Magdę
z Crust&Dust, Gosię piszącą na blogu Tapas de colores i Anię
- zajmującą się na co dzień fotografią kulinarną - efekty jej
pracy możemy oglądać na blogu Smaczne Ujęcie. Każda z nich
podzieliła się z nami poradami, które pomogą zadbać o perfekcyjny i wysmakowany wygląd potraw na talerzu.
Żądnych prawdziwych emocji i dowodów na to, jak piękne
i wysmakowane potrawy przyrządzili uczestnicy warsztatów
Food design, zapraszamy do fotorelacji oraz wywiadów
z ekspertami i gośćmi Akademii Smaku Siemens.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów
Food design za wspólne tworzenie wysmakowanego piękna!
Kolejne spotkanie Akademii Smaku już 23 sierpnia.

Zapraszamy!
Redakcja Akademii Smaku Siemens

Zdjęcie na okładce i na drugiej stronie: Anna Dobrowolańska
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Od redakcji

widok był zapowiedzią niezapomnianego smaku? W numerze

Ekscytujące piękno,
futurystyczna technologia.
www.siemens-home.pl

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej,
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność.
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe,
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury.
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

Siemens. The future moving in.
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Projektantka i stylistka,
współwłaścicielka marki Loft37.pl
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Z wykształcenia malarka. Przez wiele lat pracowała
jako stylistka

i dziennikarka w Elle i Elle Decoration.

Zajmowała się wnętrzami oraz sztuką stołu. Stylizowała
wnętrza oraz jedzenie do wielu kampanii reklamowych.
Współpracowała prawie ze wszystkimi pismami zajmującymi się designem. Prowadzi własną firmę zajmującą się
stylizacjami i dekoracją wnętrz, a od dwóch lat projektuje

autor zdjęcia
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MICHAŁ LEJA

buty i jest współzałożycielką marki Loft37.pl.
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Ekspertka Akademii Smaku Siemens FOOD DESIGN

PAULINA ADA KALIŃSKA

FOOD
DESIGN

Wysmakowane kompozycje na talerzu
Food Design to przede wszystkim sztuka pięknego podawania
potraw. Dzięki niej można stworzyć wysmakowane kompozycje
na talerzu, które będą ucztą nie tylko dla podniebienia, ale i dla
oka. Pierwsze warsztaty Akademii Smaku Siemens dotyczyły

Nasza ekspertka, Paulina Kalińska, stawia przede wszystkim
na naturę i otwarcie umysłu.
„Wystarczy mieć głowę otwartą, oglądać różne rzeczy dookoła siebie i działać. Świetny przykład to podanie zwykłej wody.
Wbrew pozorom możemy ją podać na wiele sposobów. Wrzucić jadalne bratki, dodać listki mięty, bazylii, dodać pokrojoną
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limonkę, właściwie wszystkie sezonowe owoce, które mamy” –

FOOD DESIGN

właśnie tego zagadnienia.
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„Kiedy zapraszamy gości i podajemy wodę, wrzucając do niej
różne owoce, możemy nadać sobie tematykę kolorystyczną. To
pomoże nam zbudować nastrój potrawy” – dodaje ekspertka
Akademii Smaku.
Jak podać codzienną, zwyczajną potrawę, która nikomu nie
kojarzy się z elegancją i tym, co nazywamy „food design”? Jest
na to rada: „Weźmy na przykład kotlet schabowy: żeby wyglądał
ładnie wystarczy rozbić go w ładną formę. Podać go na liściach
rukoli, roszponki lub na liściu sałaty. Do tego zrobić ładną kompozycję z fig, a potem całość oprószyć pieprzem kolorowym lub
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dodać listki mięty, bazylii.” - podpowiada Paulina Kalińska.
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doradza Kalińska.

Projektowanie jedzenia i opakowań
Większość z nas postrzega świat w pierwszej
kolejności poprzez zmysł wzroku. Do produktu
przyciąga więc przede wszystkim ciekawy kształt
i zachęcający wygląd podanego dania.
Kształt i funkcjonalność jedzenia to pole do popisu
dla projektantów, którzy tworzą nowe kształty
i wymyślają propozycje niekonwencjonalnego
zastosowania żywności. Do nich należy też
jedzenie było też samym opakowaniem?
Paulina Kalińska, ekspertka w dziedzinie food
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stworzenie ciekawego opakowania. A gdyby tak

design, podczas warsztatów przywołała ciekawy
przykład projektowania jedzenia: „Bardzo prosty
przykład połączenia ciekawego kształtu i funkcjonalności jedzenia to nachosy w kształcie łyżeczki. Tutaj nie tylko opakowanie jest ergonomiczne
i funkcjonalne. Oryginalny kształt nachosów daje
nam możliwość niekonwencjonalnego podania,
ale także pobawienia się samym przedmiotem.”
Taki produkt możemy wykorzystać na wiele sposobów. Podać na nich różnego rodzaju dipy, sosy
i ułożyć w ciekawy sposób. Na pewno zaskoczymy
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tym naszych gości”.

Food design a sztuka
Food design sam w sobie jest sztuką, sztuką
tworzenia wysmakowanych kompozycji i wydobywania piękna ze zwykłych rzeczy. Produkty
spożywcze są bowiem także same w sobie

potraw. Przykładem może być Nir Adar, nowo-

FOOD DESIGN

FOOD DESIGN

wdzięcznym materiałem dla artystów, którzy

jorski kucharz, stylista żywności i artysta, który
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odkrywają nowe oblicza codziennych przedmiotów. Ich prace, pokazując nam jedzenie w różnorodnych formach i nowatorskich ujęciach,
to niezastąpione źródło inspiracji dla stylistów
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tylko z pozoru bliżej do kuchennej szafki niż do
miejskiej galerii sztuki. Przykładem może być
chociażby ośmiornica czy widelce zwinięte
w kłębek.
Podczas naszych warsztatów, Paulina Kalińska
wspomniała o elemencie, którego nie można pominąć, mówiąc o food designie: „Mówiąc o food
designie w kontekście sztuki, należy pamiętać, jak
ważną rolę obecnie odgrywają styliści jedzenia
i fotografowie, którzy w przepiękny sposób
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pokazują nam zwykłe rzeczy”.
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tworzy oryginalne formy z przedmiotów, którym

Design restauracji od talerza
po szafki
Z food designem mamy do czynienia właściwie
na każdym kroku. Nie każdy wie, że przestrzeń,
w której jemy, jest jednym z elementów tego nurtu. Każda restauracja, każdy bar, w którym spoty-

FOOD DESIGN

Projekt wystroju restauracji to jednak dopiero
początek. Food design to zwrócenie uwagi na
wszystkie elementy wystroju i wyposażenia,
które sprawiają, że potrawa, którą jemy, jest
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oryginalnie podana. Jak i na czym ją podamy
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zależy już tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni.
Nasza ekspertka Akademii Smaku w trakcie
pierwszych warsztatów zwróciła uwagę na otaczające nas trendy w projektowaniu jedzenia:
„W

Warszawie,

powstało

jak

wiele

pewnie

barów

zauważyliście,

hamburgerowych,

w których podaje się hamburgery na różne
śmieszne

sposoby.

Na

przykład

dostajemy

je na papierze, w różnych nietypowych kształtach albo oryginalnych czy wręcz dziwnych

MICHAŁ LEJA

pudełkach”.
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aby było nam tam jak najlepiej i najwygodniej.

autor zdjęcia
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kamy się, aby coś zjeść, jest zaprojektowana tak,

Natura i jeszcze
raz natura
Wywiad z Pauliną Adą Kalińską, stylistką potraw i ekspertką
Akademii Smaku Siemens
Jakie

zagadnienia

interesują

dotyczące

uczestników

tematyki

dzisiejszych

food

design

warsztatów

najbardziej

Akademii

Smaku Siemens?

Okiem eksperta
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się dużo technicznych trików.
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Z drugiej strony, jak pokazuje doświadczenie, robiąc fotograficzne sesje

potraw – jak to się zaczęło w moim przypadku i czego używa się na co
dzień do profesjonalnego food designu. Oczywiście na początku uświadomiłam wszystkim, że wystylizowane potrawy, które widzimy na zdjęciach
w magazynach kulinarnych, nie zawsze składają się z jadalnych dodatków.

OLIWA
Z PIERWSZEGO
TŁOCZENIA
OLIWEK
FOOD&JOY

jedzeniowe, nie zawsze można sobie pozwolić na kupowanie drogich
„trikowych” mikstur. Wtedy z pomocą przychodzą sprawdzone domowe chwyty. Najprostszy z nich polega na nabłyszczaniu potraw oliwą,
można użyć w tym celu zwykłej oliwy do smażenia. Pomocna jest
też woda w sprayu, np. woda źródlana, którą spryskujemy twarz w gorące

Oliwa

dni. Woda daje piękne kropelki na potrawach i odświeża je. Jest jeszcze jeden prosty

zawiera wyselekcjonowa-

chwyt typowo kuchenny – cytryna, która chroni potrawy przed utratą koloru.

ną mieszankę najlepszych

Extra

Vergine

oliw. To oliwa filtrowana

Jakie są następne punkty w programie? Co Pani zaproponuje uczestnikom warsztatów jako kolejny krok?

dzięki czemu zachowuje dłużej swe naturalne
w ła ś c i woś c i . Pos i a d a
zł oto- żółt ą

Pracuję dziś przede wszystkim z grupą, która przygotowuje chłodnik z melo-

z

zielonymi

oraz

b a r wę
refleksami

delikatny

aromat

na. To danie daje, moim zdaniem, olbrzymie możliwości wyeksponowania

karczochów,

go na talerzu. Zaproponuję trzy sposoby podania. Pierwszy z nich, eleganc-

rów i oliwek. Idealna

ki, to chłodnik w kieliszku do martini. Drugi, tak zwany chłodnik na trzy kęsy,

pomido-

do codziennego użycia
w kuchni, na surowo do

będzie podawany na specjalnych łyżeczkach. Trzeci sposób jest najprostszy

sałatek,

i najbardziej naturalny. Podamy chłodnik z melona w rozkrojonym melonie.

nych warzyw, mięsa i ryb.

zup,

grillowa-
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W przypadku profesjonalnych sesji zdjęciowych food design wykorzystuje
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Uczestnicy pytają przede wszystkim o praktyczne aspekty stylizowania

Wśród zaproszonych gości są blogerki kulinarne, dla których food design w kontekście
prezentacji potraw na blogach jest niezwykle istotny. Czy mogłaby Pani podać jakieś złote
rady dla blogerek, żeby potrawy zawsze na ich talerzach pięknie się prezentowały?
Trzeba otworzyć umysł i oglądać świat dookoła. Tak naprawdę wszystko to, co jest jadalne, możemy
pokazać na talerzu. Proste układy są najbardziej inspirujące i dają nam pożądany efekt. Nie przeładowujemy, natura i jeszcze raz natura.
Jak udało się stworzyć tak smaczne i piękne potrawy? Czy możemy prosić o krótką relację

Okiem eksperta

Zaczęliśmy od chłodnika z melona. Rozpracowaliśmy go na cztery, a właściwie nawet na pięć sposobów. Od klasycznego podania, po wariant na trzy łyżki, na trzy kęsy. Użyliśmy do tego specjalnych łyżeczek, do których wrzuciliśmy szczypiorek zawiązany w pętelkę. Była taką wisienką na torcie. Ten sposób
podania chyba najbardziej podobał się uczestnikom warsztatów. Największym powodzeniem cieszyły
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Która potrawa była dziś największym wyzwaniem?

19

siemens akademia smaku

Największy problem mieliśmy oczywiście z mięsem, bo z mięsem zawsze jest duży problem. Z kaczką

siemens akademia smaku

się wiśnie, które zostały zerwane z drzewa z szypułkami i listkami.

Okiem eksperta

z przebiegu dzisiejszych warsztatów?

wariactwa się nie da zrobić. Dzięki naszemu kucharzowi pocięliśmy ją w bardzo ładne plasterki, ozdobiliśmy broszką z pomidorów.
Które danie cieszyło się największym powodzeniem wśród uczestników warsztatów?
Chyba największym powodzeniem cieszyły się gruszki w karmelu. Dały nam bardzo dużo możliwości
stylizacyjnych, bo gruszka już sama w sobie jest piękna. Pięknie wyglądała ugotowana w garnku, do
tego trochę czekolady, karmelu… Do udekorowania gruszek wykorzystaliśmy między innymi sezonowe
owoce. Ta propozycja podania zyskała dużą aprobatę uczestników warsztatów.
Czy każdy może zostać food designerem? Jakie cechy i umiejętności przydają się
w tej pracy?
Osoba zajmująca się food designem przypomina trochę malarza czy projektanta. Tak jak w przypadku
artystów, aby umiejętnie stylizować potrawy, trzeba znać trochę technicznych chwytów, trików, ale
najważniejsza jest wyobraźnia. Liczy się to, czy umiemy coś przestrzennie umiejscowić i czy mamy
wyczucie smaku, koloru.
autor zdjęcia
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KONRAD

BIREK

Szef kuchni Restauracji Sowa & Przyjaciele

„Birkowie od kuchni”. Pracował na stanowisku Chefa de Partie w hotelu
Jan III Sobieski w Warszawie. Obecnie jest szefem kuchni w nowo powstałej,
autorskiej restauracji Roberta Sowy – „Sowa & Przyjaciele”.
To właśnie pod okiem Roberta Sowy odniósł swoje pierwsze zawodowe sukcesy.
Na początku było III miejsce w Kulinarnym Pucharze Polski. Potem nadeszły same
zwycięstwa. W 2002 roku wygrał konkurs Polish Prestige Hotels o tytuł Profesjo-
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nalisty Roku oraz Mistrzostwa Polski w Potrawach z Ryb „Sielawa Blues” w Starych

siemens akademia smaku

Jabłonkach.
W lutym 2005 kolejny raz zdobył tytuł Profesjonalisty Roku, zapewniając sobie
start w Kulinarnym Pucharze Polski, który ukończył na II miejscu. W maju 2006
powtórzył sukces sprzed czterech lat i ponownie wygrał prestiżowe Mistrzostwa
Polski w Potrawach z Ryb „Sielawa Blues”. Zwycięstwo we wspomnianym Festiwalu Ryby, Wędki i Muzyki w Starych Jabłonkach otworzyło mu drogę do wyjazdu
w listopadzie 2006 r. wraz z liczną grupą polskich szefów kuchni (jako obserwator) na Kulinarne Mistrzostwa Świata w Luksemburgu.
Chętnie uczestniczy w szkoleniach i pokazach kulinarnych. Często można go
spotkać razem z Robertem Sową, z którym bierze udział w licznych prezentacjach
oraz degustacjach kulinarnych. Konrada Birka można również zobaczyć na szkla-

autor zdjęcia
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nym ekranie jako częstego gościa kącików kulinarnych w programach telewizyjnych, m.in. TVP1 „Kawa czy Herbata” oraz TVP2 „Pytanie na Śniadanie”.
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Szef kuchni poleca

Roberta Sowy. Laureat prestiżowych nagród kulinarnych i współautor książki

Szef kuchni poleca

Syn znanego kucharza Stefana Birka, prawa ręka cenionego mistrza kuchni

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

siemens akademia smaku
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Sposób przygotowania:

autor zdjęcia
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Melona quantalupe pokroić w kostkę, zmiksować z sokiem
z limonki, marynowanym imbirem oraz szczyptą soli i chili,
a następnie schłodzić w lodówce.
W miseczkach ułożyć zimne kulki z melona miodowego
oraz pokrojoną w paseczki szynkę parmeńską.
Całość zalać zimnym chłodnikiem, udekorować listkami
świeżej mięty i skropić oliwą z oliwek.

Chłodnik z melona
z imbirem i szynką
parmeńską
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2 obrane i oczyszczone melony quantalupe
Sok z 2 limonek do smaku
4 plasterki marynowanego imbiru
8 listków świeżej mięty
2 łyżki oliwy z oliwek
Sól morska, chili, pieprz cayenne do smaku
4 plastry szynki parmeńskiej
8 wydrążonych kulek z melona miodowego

Składniki dla 4-6 osób:
4 oczyszczone piersi z kaczki (peklowanej)

Szef kuchni poleca

Marynata:
4 łyżki oliwy z oliwek
1 opakowanie pikantnej przyprawy do drobiu
1 łyżeczka grubo mielonego czarnego pieprzu
1 łyżeczka wędzonej czerwonej papryki
Kilka gałązek świeżego rozmarynu
Sól, kardamon do smaku
100 g cukru
½ kostki masła
4 duże, obrane, pokrojone w cząstki
i skropione sokiem z cytryny gruszki
100 ml wina Tokaj lub śliwowicy
3 łyżki miodu pszczelego
Sok z cytryny, kardamon, grubo mielony czarny pieprz do smaku
80g kiełków słonecznika do dekoracji

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
MICHAŁ LEJA
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Pikantna pierś
z kaczki
w wędzonej
czerwonej papryce
podana z gruszkami
duszonymi w Tokaju
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Peklowane piersi z kaczki natrzeć dokładnie wszystkimi
połączonymi składnikami marynaty i odstawić do lodówki
na około 4-6 godzin.
Cukier skarmelizować. Dodać masło oraz gruszki i krótko
smażyć tak, aby owoce pozostały w całości. Następnie skropić
winem Tokaj, a gdy trochę odparuje, dodać miód oraz przyprawy.
Zamarynowane mięso obsmażyć na patelni, a następnie
ułożyć na blasze i piec 15-20 minut w temperaturze 180ºC.
Soczyste i aromatyczne piersi przełożyć na deskę, odczekać
chwilę i pokroić w plastry. Tak przygotowane piersi z kaczki
ułożyć na aromatycznych gruszkach. Przed podaniem mięso
należy skropić sosem powstałym podczas duszenia owoców
i udekorować kiełkami słonecznika.

Sposób przygotowania:
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400 g krewetek królewskich 16/20 wcześniej zamarynowanych
w oliwie, oleju sezamowym, czosnku i chili
Olej rzepakowy do smażenia
4 szalotki pokrojone w kostkę
½ łyżeczki sambal oelek (pasta z papryczek chili)
Sok z 1 limonki
200 ml mleka kokosowego
1 łyżeczka past TomKa
½ pęczka posiekanej kolendry
Sól, trawa cytrynowa, liść limonki, imbir marynowany do smaku
1 łyżka prażonych ziaren sezamu

Akademia Nikona

Krewetki królewskie
w sosie tajskim
z mleka kokosowego

MICHAŁ LEJA

Zamarynowane krewetki obsmażamy na oleju z szalotką i sambal
oelkiem. Następnie dodajemy sok z limonki, mleko kokosowe oraz
pastę TomKa i dusimy około 3 minut, doprawiając w trakcie do smaku.
Przed podaniem dodajemy posiekaną kolendrę oraz ziarna sezamu.
Tak przygotowane danie podajemy najlepiej z ryżem jaśminowym.

autor zdjęcia

Szef kuchni poleca
siemens akademia smaku
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Składniki dla 4 osób:

Szef kuchni poleca

Gruszka w przyprawach korzennych
podana z sosem
karmelowym
Składniki dla 4 osób:

siemens akademia smaku
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Akademia Nikona

W wysokim garnku zagotować wodę z likierem, winem, cukrem,
goździkami, korą cynamonową, imbirem, anyżem oraz sokiem
z cytryny.
Gruszki umyć, obrać, przekroić na połówki i wydrążyć gniazda
nasienne (można również gotować je w całości). Następnie
włożyć je do garnka i gotować na wolnym ogniu do momentu aż
owoce będą miękkie, a sos osiągnie konsystencję syropu.
W rondelku skarmelizować cukier, wlać szklankę powstałego
syropu z gruszek, zredukować z nasionami wanilii i na końcu
zabielić śmietaną.
Gruszki wyjąć na deskę, rozkroić w wachlarz, ułożyć na talerzach.
Polać sosem karmelowym, udekorować owocami i świeżą miętą.

MICHAŁ LEJA

Sposób przygotowania:

autor zdjęcia
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4 świeże gruszki
4 łyżki cukru
Kilka goździków
Kora cynamonowa
Korzeń imbiru
Anyż
Sok z jednej cytryny
1 łyżka likieru miętowego
Ew. lampka wina musującego Moscato
2 łyżki cukru
200 ml śmietany 36%
1 laska wanilii
Do dekoracji: owoce, świeża mięta
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Czy wiesz, że gazową płytę piano-a-filo z hartowanego
szkła można zainstalować tradycyjnie w blacie lub
też wpuścić w kamienne lub kompozytowe podłoże?
Płyta tworzy z blatem jedną powierzchnię, co wygląda
elegancko i jest bardzo praktyczne.
31
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Jak zadbać o elegancję,
nie rezygnując z płyty gazowej?

JAK POWSTAJE
WYSMAKOWANE PIĘKNO
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku
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Kątem oka zauważyłem również, że na półmetku są nasze przygotowania do deseru.
Gruszka jest już obrana i oblana sokiem z cytryny. Jest gotowy już syrop z cukru, limonki, trawy cytrynowej i przypraw korzennych, takich jak cynamon, anyż. W tym syropie
będą ugotowane obrane gruszki.
Powstaje już także bardzo ważny dodatek, czyli sos karmelowy na bazie cukru.

Nie będzie za słodko?
Zgodzę się, że jest dużo cukru w tym przepisie, ale jest to deser, więc nie może go
w nim zabraknąć. Sos karmelowy przygotowujemy na bazie syropu, w którym gotują się
gruszki. Smaki będą połączone w naprawdę fajny sposób.

autor zdjęcia

Akademia Nikona

MICHAŁ LEJA

Ile osób pomaga Ci w przygotowaniu tych wszystkich dań? Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie sprawdzi się przysłowie, gdzie
kucharek sześć, tam nie ma co jeść? :)
Zadowolony jestem z tego, co się tu dzieje, prawie dwadzieścia osób w kuchni. Udaje
mi się jakoś to wszystko opanować. Grupa jest bardzo zorganizowana, zdyscyplinowana, także mam nadzieję, że w niedługim czasie powstaną dania. Ich zaserwowanie nie
będzie takie proste, bo dzisiaj również jesteśmy skoncentrowani na tym, jak te potrawy
mają zostać podane. Jest ze mną Paulina, która zajmuje się food designem i będziemy
wspólnie z uczestnikami naszych warsztatów próbowali coś fajnego wymyślić. Spróbujemy pokazać, jak można na różne sposoby podać jedną potrawę, żeby była oryginalnie
podana, smaczna oraz zaskakująca dla naszych gości.

33
siemens akademia smaku

Od kuchni

W naszym centrum kulinarnych inspiracji już powstają cztery dania, które tworzą
menu naszego pierwszego spotkania. Przygotowują się krewetki, które były wcześniej
zamarynowane i powstaje do nich sos z mleka kokosowego, imbiru i trawy cytrynowej.
Jest już w tej chwili miksowany chłodnik z melona, bardzo orzeźwiający, z dużą ilością
świeżej limonki. Zamarynowana pierś z kaczki jest właśnie obsmażana na złoty kolor
z każdej strony i w odpowiednim momencie trafi do piekarnika.

Od kuchni

W kuchni Centrum Domowych Inspiracji praca wre. Jakie potrawy
przygotowujesz dla uczestników pierwszych warsztatów Akademii
Smaku? Jak oceniasz postępy w przygotowywaniu kolejnych pozycji
dzisiejszego menu?

Jakie pytania najczęściej padały? Co najbardziej interesowało uczestników?
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Jak zawsze pytania najczęściej były techniczne, np. dlaczego karmelizującego się cukru nie wolno mieszać albo co
zrobić, żeby sos był klarowny, dlaczego krewetki gotujemy,
obsmażamy bardzo krótko, a nie jakoś wyjątkowo, dlaczego
do sosu czy do zup dodajemy masło na samym końcu, kiedy
zupa już się nie gotuje. Takich pytań można wyliczyć bardzo
wiele: w jakich temperaturach piec, w jakich temperaturach zrobić chipsy, które dzisiaj my robiliśmy do chłodnika,
w jakiej temperaturze piec, np. kaczkę, tak żeby była różowa
w środku, a jednocześnie soczysta i chrupiąca na zewnątrz.

autor zdjęcia

Akademia Nikona

MICHAŁ LEJA

Kaczka budziła dziś duże emocje wśród uczestników warsztatów. Jak powinna być przygotowana, żeby jej smak pozostał w pamięci naszych
gości na długo?
Moje emocje ta kaczka też zawsze wzbudza. Kaczka to mięso, które wymaga dużego poświęcenia i zaangażowania
włożonego w jego przygotowanie. Mięso przede wszystkim
nie powinno być - nieładnie mówiąc - gumowate. Jednak
kaczka to poniekąd dziczyzna, dzikie ptactwo, a te mięsa zawsze sprawiają problemy. Nam się oczywiście udało, wyszło
tak, jak być powinno.

Gdybyś miał doradzić osobom, które chcą zająć
się gotowaniem nieco bardziej „na poważnie”,
na co powinny zwracać uwagę, wybierając sprzęt
do gotowania? Jakie funkcje piekarników czy płyt
indukcyjnych pomogą stworzyć prawdziwą ucztę
dla podniebienia?

Od kuchni

Od kuchni

Podsumuję to w ten sposób, przede wszystkim zadowolony
jestem, że wszystko udało się zrobić. Wynik jest naprawdę
bardzo smakowity i wszystko wyglądało bardzo efektownie. Troszeczkę się nam przedłużyło samo gotowanie, ale
wynikało to z tego, że ciągle omawialiśmy rozwiązania,
które mogą się przy okazji przygotowywania każdego z tych
dań pojawić. Miałem też dużo pytań na temat trików kulinarnych, co i dlaczego się przygotowuje albo co dodawać,
a czego nie dodawać. Przede wszystkim rozmawialiśmy
o tym, jak danie podawać, jakie dodatki się z nim fajnie
komponują, co się może na tym talerzu znaleźć, a co się nie
powinno znaleźć…

Kaczka była wcześniej zapeklowana, żeby mięso było bardziej
kruche. Następnie już wspólnie zamarynowaliśmy kaczkę
w odpowiednio skomponowanej marynacie. Uczestnicy
mogli sami skomponować marynatę wedle własnych upodobań
i proporcji, które sami sobie wymyślili bądź które po prostu
preferują. Następnie obsmażyliśmy kaczkę na patelni,
z naciskiem na tę stronę, na której jest skóra. Kaczka stała się
więc złocista, ale była nadal surowa w środku. Włożyliśmy
ją do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni, tam spędziła
ok. 20 minut. Następnie 5 minut po wyjęciu z piekarnika, kaczka
odpoczęła, krew się wchłonęła i mogliśmy pokroić mięso.
Właśnie jest konsumowane razem z gruszkami, które karmelizowały się w pięknym i aksamitnym sosie
z dodatkiem przypraw korzennych.

Dobór sprzętu to jest sprawa indywidualna. Jeden woli
kroić małym nożem, druga osoba woli, żeby ten nóż był jak
największy. Zawsze polecam, żeby w miarę możliwości wypróbować sprzęt przed zakupem. Można na przykład odwiedzić to
miejsce, w którym my jesteśmy, zobaczyć sobie cały wachlarz
możliwości i wtedy dobrać ten sprzęt, który będzie dla nas łatwy w obsłudze i dopasowany do naszych potrzeb.

siemens akademia smaku

Jesteś zadowolony z rezultatów wspólnego gotowania? Jak podsumowałbyś pierwsze warsztaty
Akademii Smaku?

Jeżeli nie gotujemy na parze, najczęściej po prostu pieczemy
albo smażymy, to niepotrzebny nam jest piekarnik z funkcją pary. Jeżeli często jesteśmy na diecie albo wolimy lżejsze
rzeczy i mięsa gotujemy bądź poddajemy parze, to wtedy
warto kupić piekarnik z funkcją pary. Takie rzeczy można
mnożyć, jedna osoba woli kuchenkę indukcyjną, druga woli,
kiedy widzi płomień gazowy i może tym płomieniem operować. Sam mam w domu kuchnię indukcyjną, dzisiaj o tym
mówiłem, do tego też się można przyzwyczaić i poznać
możliwości tego sprzętu, którego się używa. Używając kuchni indukcyjnej, można mieć tak samo władzę nad tym, co się
gotuje.
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PIĘKNO

WYSMAKOWANE
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Fotorelację przygotował
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Zdarzyło Ci się, że przygotowana przez Ciebie potrawa,
mimo wyśmienitego smaku, nie wyglądała ładnie
na talerzu?

Przede wszystkim nasze fotografie muszą być prawdziwe. Dbamy o to, żeby na każdej fotografii kulinarnej
był jakiś element zielony albo kolorowy. Teraz w tej roli
świetnie sprawdzają się maliny czy jagody. To właśnie
na takich naturalnych, ładnych składnikach opiera się
nasz przepis na apetyczne fotografie.

Zdecydowanie zdarzyło się tak, że potrawa, która była
pyszna, nie wyglądała dobrze. Ten problem dotyczy przede
wszystkim potraw z ciemnymi sosami mięsnymi. One
nie zawsze wyglądają ładnie na talerzu, ale wyśmienicie
smakują.

Wywiad z Anną Dobrowolańską,
autorką bloga Smaczne Ujęcie
Jaki jest przepis na dobrą fotografię kulinarną, na tak apetyczne zdjęcia, jak na Twoim
blogu?
Uważam, że przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi
i patrzeć na jedzenie jako na obiekt, który się fotografuje, a nie coś, co zaraz będziemy jeść. Trzeba potraktować jedzenie tak, jakby był to dowolny inny przedmiot.
Zapomnieć o tym, jak dana potrawa będzie smakować,
a skupić uwagę na tym, jak powinna wyglądać na zdjęciu.
Długo zajmuje Ci przygotowanie potrawy i tła do niej,
zanim zrobisz zdjęcie?
Zwykle około pół godziny. Najwięcej czasu pochłania
przygotowanie tła, samo robienie zdjęć to już zaledwie
chwilka.

Co jest najważniejsze w przygotowywaniu
potrawy, żeby wyglądała pięknie na talerzu?
Przede wszystkim dużo dodatków. Ja stosuję kilka trików, np.
dekoruję potrawę składnikami, z których jest przygotowana.
Spełnia to funkcję nie tylko estetyczną, ale też informacyjną.
Czy masz swoje chwyty, dzięki którym nawet
zwykłe potrawy wyglądają niesamowicie
Moim zdaniem woda jest takim ciekawym dodatkiem, który potrafi odmienić wygląd wielu dań. Potrawa skropiona
paroma kroplami wody nabiera wyrazu i zyskuje efekt, który
nazwałabym „przestrzennym”.
Udało Ci się dziś podpatrzyć jakieś ciekawe triki, które
będziesz wykorzystywać w domu?
Dla mnie najważniejsza była porada, żeby używać dużo
zieleni. Zieleń na zdjęciach nadaje potrawie charakteru.

Inspiracje w zasadzie czerpiemy zewsząd: z różnych
książek kucharskich, z odwiedzin w restauracji. Staramy
się zawsze je podawać w jak najatrakcyjniejszy sposób,
tak jak już to kiedyś widzieliśmy albo tak jak nam się
wydaje, że mogłoby być ciekawie, oryginalnie, pysznie.

MAGDA GENDŹWIŁŁ

w 2010 roku razem z mężem Adamem założyła
blog Crust&Dust, który zdobył tytuł Kulinarnego
Bloga Roku 2012. Uwielbia fasolę, czekoladę
i ciasta drożdżowe. Jej ulubione przyprawy to
kumin, cynamon i chilli. Nałogowo kolekcjonuje
książki kucharskie i foremki do pierniczków.
Wierzy, że każdy zasługuje na dobre jedzenie.
Z miłości do polskiej kuchni prowadzi Eat Warsaw
- wycieczki kulinarne dla obcokrajowców.

Zioła i zielone elementy zawsze polepszają wygląd takiego
dania. Jeśli sos jest szary i cała potrawa jest w odcieniach
ziemistych, to trzeba wprowadzić jakiś żywy element.
U mnie są to zazwyczaj zioła, sałata, jakiś owoc.
Czego udało Ci się dzisiaj na naszych warsztatach
nauczyć?
Dzisiaj robiliśmy pieczoną kaczę w sosie rozmarynowym,
razem z gruszkami karmelizowanymi i pieczonymi placuszkami ziemniaczanymi. Najbardziej cenną dla mnie wiedzą
jest właśnie przepis na tę kaczkę. Postaram się powtórzyć
przygotowanie tej potrawy w domu, pamiętając by pierś
z kaczki obsmażyć, a następnie piec w piekarniku.

Na językach

INNE SPOJRZENIE NA
JEDZENIE

Skąd czerpiesz inspirację do kolejnych wpisów i przepisów? Oprócz łączenia smaków, szukasz sposobów
na ciekawe podanie?

Wywiad z Magdą
Gendźwiłł,
autorką bloga
Crust&Dust
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Zdecydowanie ładne zdjęcia i ładnie podane potrawy przyciągają większą rzeszę czytelników, bo jemy
najpierw oczami, a później naszymi ustami. Więc zdecydowanie tak.

JEMY
NAJPIERW
OCZAMI

Na językach

Czy pięknie podane potrawy mają duży wpływ
na odwiedziny na blogu? Ładniej podane potrawy
przyciągają więcej czytelników?

A czy masz jakieś swoje sposoby i triki, żeby potrawy
faktycznie wyglądały wyjątkowo apetycznie?
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ANNA DOBROWOLAŃSKA

autorka bloga www.smaczneujecie.blogspot.com. Zawodowo zajmuje się fotografią
dokumentalną i reportażową, realizuje się
także jako nauczyciel fotografii w liceum,
współpracuje z magazynem Zwierciadło.
pl, pisząc o tajnikach fotografii kulinarnej.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Miłośniczka kuchni.

Wasze potrawy nie tylko są pyszne, ale
i pięknie wyglądają. Jaki jest Wasz przepis
na apetyczne fotografie?

„Moje blogowanie rozpoczęło się od podróży i kontuzji… Miałam
wypadek, po którym leżałam unieruchomiona w domu, sporo wolnego
czasu, który „zabijałam”, przeglądając zdjęcia z pobytu w Barcelonie.
Przeżyte emocje, chęć poszukiwania nowych wrażeń sprawiła, że
fragment mojej podróży przelałam na tekst, który, jak pomyślałam,
mogłabym jakoś opublikować. Być może na blogu? Postanowiłam
się nauczyć, jak to zrobić. Wracając do Barcelony - wynajęliśmy tam
mieszkanie z dobrze wyposażoną kuchnią i pomyśleliśmy o samodzielnym przyrządzaniu potraw, jakich na co dzień nie jadamy. Chodziliśmy
na zakupy na lokalny targ, gdzie kupowaliśmy małże, ryby, langustyny,
krewetki. W towarzystwie hiszpańskiego wina gotowaliśmy dania
ze świeżych owoców morza według zabranych ze sobą przepisów,
uzupełnionych o rady napotkanych barcelończyków. Sprawiało to
ogromną przyjemność. Ta podróż, te potrawy stały się tematycznym
zaczątkiem mojego bloga”.
Miłośniczka kuchni.

Jeżeli chodzi o stylizacje potraw i fotografowanie ich, to
średnio zajmuje mi to około 40 minut do 1,5 godziny,
w zależności od dania i tego, co chcę przekazać przez
daną fotografię.

Lubię dodawać różne zielone listki, różne kolory w postaci owoców. Lubię też dodawać na listkach kropelki wody,
to wygląda fantastycznie.

A skąd czerpiesz pomysły na ciekawe podanie potraw?
Masz jakieś inspiracje, czy kierujesz się tylko swoim
gustem?
Zewsząd. To są podróże, fotografie. Bardzo lubię podziwiać, oglądać i kumulować na dysku różne wycinki z sieci, z gazet. Dla mnie ważne są bodźce wzrokowe.

KOLORY SĄ NIEZMIERNIE WAŻNE
Wywiad z Małgorzatą Gromiec-Jaszczyk,
			
autorką bloga Tapas de Colores
Przygotowując potrawę, bierzesz pod uwagę
kolory produktów? Łączysz je tylko smakiem,
czy ważny jest też kolor?
Smaki są najważniejsze, ale kolory są niezmiernie ważne. Jestem autorką bloga Tapas de colores, na którym,
jak sama nazwa mówi, kolory są istotne. Mój blog jest
bardzo kolorowy i to kolory decydują. Jestem wzrokowcem i jeżeli jedzenie mi się nie podoba, to czasami nie
mam ochoty próbować, tak niestety mam.
Jak uniknąć nudy na talerzu? Masz swoje triki, które
pomagają uzyskać ciekawe efekty?
Szukam takich rozwiązań, aby jedzenie nie miało
jednolitej konsystencji, żeby konsystencja była urozmaicona, żeby jedzenie zachowywało swoją strukturę, było
chrupkie. Nie jestem zwolenniczką samych mas i puree.
Dbam o to, żeby potrawy nie tylko były ładne, ale też
ciekawe pod względem smakowym.

Czy wygląd całego stołu ma znaczenie? Jak udekorować
go, by podkreślał design potrawy?
Wszystko zależy od tego, dla kogo gotujemy. Jeżeli spotykamy się z przyjaciółmi, to często dominuje styl biesiadny.
Wystarczy wtedy postawić dużo desek na stole, żeby każdy mógł się częstować. Są też dania serwowane i wtedy
faktycznie znaczenie mają np. piękne serwetki na obrusie,
zachowanie spójnej kolorystyki. Zdarza mi się serwować
potrawy zarówno w stylu wiejskim, jak i eleganckim.
Nakrycie stołu dostosowuję wtedy do podawanego jedzenia.
Jak tworzyć arcydzieła na talerzu? Wystarczy umieć gotować, mieć piękne talerze, czy trzeba czegoś jeszcze?
Myślę, że nie wystarczy. Między innymi dlatego tutaj
jestem na warsztatach Food design, żeby się czegoś nauczyć.
Dziś dowiedziałam się na przykład, że wystarczy schłodzić
plastry ogórka w lodzie, by były bardziej plastyczne.
Dzięki temu można tworzyć z nich ciekawe formy.

Każdą potrawę da się podać w ciekawy sposób? Jak
sobie poradzić, jeśli wygląd jest nieapetyczny, a smak
wyjątkowy?

Co dzisiaj na naszych warsztatach przygotowywałaś?
Przygotowywałam przepyszne krewetki w sosie z mleczka
kokosowego. Były bardzo pikantne, ja lubię pikantne rzeczy
i było bardzo super.
Podpatrzyłaś dzisiaj jakieś ciekawe triki?
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To prawdziwe wyzwanie. Uważam, że każdą można podać w apetyczny sposób, ale trzeba się starać, kombinować, próbować różnych rozwiązań. Ja to lubię i sprawia
mi to straszną radość, jest taką przygodą.

Właśnie ostatnio sama przygotowywałam muffiny do
stylizacji i do nich przekrajałam malinki na pół. Dzisiaj podpatrzyłam to u szefa kuchni i bardzo mnie to uszczęśliwiło.

Wywiad z Pauliną
Krajewską,
autorką bloga
Just My Delicious
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Zdecydowanie tak.

Myślę, że od wsłuchania się w siebie, w to, co chcemy
osiągnąć i później podążanie za jakimś wyznaczonym
w swojej wyobraźni celem. Warto odwołać się do swoich autorytetów, czy to będą jakieś zdjęcia, czy twórczość
innych blogerów, artystów, kogokolwiek.

TRZEBA
ZACZĄĆ OD
WSŁUCHANIA
SIĘ W SIEBIE

Na językach

Czyli w Twoim przypadku sprawdza się powiedzenie,
że jemy oczami?

Jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę z pieczeniem, od czego powinien zacząć, żeby jego wypieki wyglądały wyjątkowo?

Na językach

autorka bloga Tapas de Colores, jak sama o sobie mówi,
po prostu lubi gotować, patrzeć na jedzenie i smakować je.

Masz swoje sprawdzone sposoby na dodanie potrawie
apetycznego wyglądu?

PAULINA KRAJEWSKA
autorka bloga Just My Delicious, jak sama o sobie pisze, jest
optymistyczną eksperymentatorką, która zarówno w kuchni, jak i
w życiu, wytrwale dąży do osiągnięcia swoich celów, przy jednoczesnym czerpaniu maksymalnej radości z całego przedsięwzięcia. W efekcie tych działań jej blog Just My Delicious zdobył tytuł
Kulinarnego Bloga Roku 2011. Inspiracji szuka w życiu, fotografiach,
podróżach, rodzinnych przepisach, ale przede wszystkim we
własnej głowie napędzanej potężną dawką fantazji i wyobraźni.
„Just My Delicious to mój kulinarny pamiętnik. Jest w nim miejsce
na słodkie i wytrawne, śmiech, wspomnienia i wszystko to, co
bardzo mi smakuje. Znajdziesz w nim tematyczne propozycje dla
niejadków, mężczyzn czy na imprezy. Kolorowo, prosto i pysznie!”

siemens akademia smaku

MAŁGORZATA GROMIEC-JASZCZYK

Dużo czasu poświęcasz na stylizowanie i fotografowanie potraw, które opisujesz na blogu?

Paulina Krajewska
www.justmydelicious.com

Stylistka żywności Paulina Kalińska przekazała nam
cenne uwagi, jedną wzięłam sobie szczególnie do
serca. W stylizacji potraw liczy się głównie prostota
i naturalność. Moim mistrzem w tej dziedzinie jest szef
kuchni René Redzepi z kopenhaskiej restauracji Noma.
Jego dania wyglądają jak współczesne obrazy. Chciałabym dążyć do tego ideału, a warsztaty z Akademii
Smaku Siemens były dla mnie dużą inspiracją.
Food design to w Polsce stosunkowo młoda dziedzina,
ale mająca już spore grono fanów. Od października
rusza u nas pierwsza szkoła kształcąca w kierunku
food designu i z pewnością stanie się on nową dziedziną sztuki, w której formą nie jest płótno, drewno czy
tkanina, ale właśnie jedzenie.

Po drugie - liczy się oczywiście jakość użytych do gotowania składników, ich kolor, świeżość - to wszystko
wpływa na postrzeganie potrawy. Sposób przygotowania jest istotny, można przyrządzić 2/3 potrawy
z nastawieniem na efekt smakowy głównie – składniki
są zmieszane, smaki łączą się, jedzenie jest pyszne.
Pozostała część składników może natomiast stanowić
dekorację potrawy, wskazywać właścicielowi talerza
na kluczowe składniki potrawy, zachwycać kolorem
i kształtem.

Blogerki radzą
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Tematem pierwszego spotkania Akademii Smaku
Siemens był food design. Dla mnie jako osoby
zajmującej się zawodowo fotografią kulinarną temat
bardzo ważny, a umiejętna stylizacja potraw to sztuka
niełatwa.

Najważniejsze w food designie, oprócz samych potraw,
są naczynia. Dlatego wszystkim radzę, żeby zainwestowali w białe talerze - można na nich stworzyć aranżacje
tradycyjne, nowoczesne, futurystyczne. Wystarczą
odpowiednie dodatki - serwetki, ściereczki, stare
sztućce, których my szukamy na wyprzedażach, pchlich
targach i aukcjach internetowych. To, co najdroższe czyli zastawa – pozostaje niezmienne.

Można też robić piękne zdjęcia, nie posiadając wielu
miseczek, talerzyków, podkładów, po prostu dbając
o to, aby potrawa została zaprezentowana w sposób
schludny, przemyślany i najzwyczajniej w świecie apetyczny. Pomaga tu zwykle jakiś garnish, np. ze świeżych liści, odrobina oliwy, aby potrawa nie wyglądała
na zbyt suchą, kropelki wody na listkach, czy owocach
podkreślające ich soczystość i świeżość. Ile osób, tyle
subiektywnych wyznaczników piękna, dlatego też
najważniejsze, aby w tym wszystkim zachować swój
własny styl, choćby kawałek siebie i po prostu dobrze
się bawić, eksperymentując :).

Lubię dekorować potrawy ziołami, uwielbiam zwłaszcza tymiankiem i koperkiem, które są bardzo aromatyczne i pięknie podkreślają estetykę potrawy. Autor
potrawy, często chcąc ją udekorować, czyni to
z przepychem, co nadaje niestety w efekcie kiczowatego charakteru – jest tam wszystko, ale nic nie zwraca
uwagi. Ważny jest zatem umiar w dekoracji oraz
umiar w wielkości serwowanej potrawy.
Jedzenie jest jak brylant, potrzebuje oprawy
wokół, na stole: ułożone serwetki, kryształowo przejrzyste kieliszki, prostota w dekoracji
stołu, błyszczące sztućce, czasem mały
bukiecik kwiatów - to wszystko ma kusić
i przyciągnąć naszych gości do wspólnego posiłku.

MICHAŁ LEJA

Anna Dobrowolańska
http://smaczneujecie.blogspot.com/

Jeśli nie mówimy o smaku, a o wyglądzie potrawy,
to kluczem „food designu” wg moich standardów
estetycznych jest biały, duży talerz, na którym ma być
podana potrawa. Wiele zależy od charakteru potrawy
- jeśli ma być rustykalna i prosta, to drobne kwiaty lub
inne wzory mogą nadać jej charakteru.

Akademia Nikona
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Magda Gendźwiłł
http://crustanddust.blogspot.com/

autor zdjęcia

Blogerki radzą

Małgorzata Gromiec-Jaszczyk,
http://tapasdecolores.blogspot.com/

Podczas sesji zdjęciowych zawsze zwracam uwagę
na kilka głównych elementów. Świeżość i jakość wykorzystywanych produktów i dobór elementów stylizacji,
kierując się zasadą, by dane zdjęcie miało określony
klimat, charakter, opowiadało jakąś historię, wprowadzało w odpowiedni nastrój odbiorcę. W przypadku
tworzenia kompozycji - podobnie jak w modzie - często
mniej znaczy więcej. A na zdjęciach jako rekwizytów
warto używać składników danego przepisu, dzięki
czemu osiągnie się pewną spójność z tematem.

Wygoda przede wszystkim
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Czy wiesz, że dzięki prowadnicom teleskopowym
w piekarnikach Siemens możesz lekko i stabilne
wysunąć z wnętrza piekarnika dwie, trzy lub wszystkie
blachy jednocześnie.

FOOD

PAIRING
Sztuka łączenia smaków
Drugie warsztaty Akademii Smaku Siemens już 23 sierpnia!
Na warsztaty zaprasza Rafał Hreczaniuk,
szef kuchni warszawskiej Tamki 43.
Jak wygrać zaproszenie, zdradzimy już wkrótce na stronie
www.akademiasmakuonline.pl
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Partner:

Partner:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

