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EGZOTYCZNA I TAJEMNICZA TAJLANDIA
Ostre chili, delikatna słodycz mleczka kokosowego, orzeźwiająca moc limonki,
szczypta curry... Kuchnia tajska to bogactwo smaków i aromatów, które gościom
majowych warsztatów Akademii Smaku Siemens przybliżył rodowity Taj, urodzony w Bangkoku, ale od wielu lat mieszkający w Polsce, mistrz kuchni tajskiej Thanawat Na Nagara.
Tajlandia jako kraj kusi swoją tajemniczością i pięknem. Natomiast w kuchni tajskiej

nicy, w czym tkwi sukces niezwykłej popularności tej kuchni.
Podczas spotkania nasi goście najpierw w skupieniu przyglądali się, jak ekspert przy-
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gotowuje tradycyjne tajskie dania: przystawkę – Spring Rolls, ostrą i aromatyczną
jednocześnie zupę Tom Yam Gung, zielone curry z kurczakiem oraz przepyszne Pad
Thai, czyli makaron ryżowy z krewetkami, jajkiem i tofu. Zwieńczeniem egzotycznej
uczty był urzekający w swojej prostocie deser: banan w mleczku kokosowym z dodatkiem sezamu. Po obserwacjach przyszedł czas na własne próby, które oczywiście
udały się świetnie, ponieważ kuchnia tajska to wdzięczne pole do eksperymentowania i łączenia smaków. Część uczestników nie żałowała sobie ostrej papryczki
chili, zwolennicy słodko-kwaśnych smaków dodawali sporo soku z limonki i mleczka
kokosowego.
Niektóre z produktów używanych przez eksperta spotkania wzbudziły sporo emocji,
jednym z nich był sos rybny. Uczestnicy byli zaskoczeni, jak wielki wpływ na smak
potrawy ma ten, mało popularny w Polsce, składnik.
Jak bawili się zaproszeni goście? Czy nauczyli się czegoś ciekawego? Czy chętnie
sięgną po dania kuchni tajskiej?
Zapraszamy do prześledzenia relacji z warsztatów, którą znajdziecie na kolejnych
stronach magazynu.
Życzymy smacznego!
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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warsztatów w podróż po smakach egzotycznej Tajlandii. Uchylił także rąbka tajem-

Od redakcji

spotykają się ze sobą przyjemność i harmonia. Nasz ekspert zabrał uczestników

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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Ekspert Akademii Smaku Siemens

W 1991 roku przeniósł się z rodziną do Egiptu. Tam też otworzył pierwszą
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Mistrz Kuchni Tajskiej
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rodzinną restaurację tajską. Stała się ona jedną z najpopularniejszych restauracji w Egipcie. W Polsce mieszka od 2004 roku. Pracował jako szef kuchni
warszawskich restauracji „Galeria bali”, „Nipponkan”, „Sunanta”, „Silk & Spicy”
i innych. Był też głównym kucharzem całej sieci „Tajski wok”. Obecnie otwiera
własną restaurację tajską. Prywatnie: mąż i zakochany w córce tata.
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Thanawat Na Nagara ma 42 lata. Urodził się w Bangkoku, stolicy Tajlandii.

Thanawat Na Nagara

Tajskie smaki
Bardzo ważne miejsce w kulturze Tajów zajmuje kuchnia i kultura jedzenia.
Ulice Bangkoku przepełnione są miejscami, gdzie turyści mogą skosztować

Ekspert Akademii Smaku Siemens Thanawat Na Nagara powtarzał, podczas
warsztatów, że kluczem do przygotowania wyśmienicie smakującego dania
są świeże produkty i… serce. Tradycyjna kuchnia tajska to przede wszystkim
świeżość – świeże warzywa, owoce, mięso, owoce morza oraz zioła.
Tajowie eksperymentują w kuchni. Ich przepisy nie znają dokładnych proporcji. Czy wynika to z tego, że chcą zachować tylko dla siebie formułę swoich
dań? Niekoniecznie. Okazuje się, że dla Tajów niezwykle istotna jest zabawa
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smakami. To od nas zależy, jak bardzo słodka, kwaśna czy też pikantna będzie

DESERY I CZEKOLADA

wielu wyśmienitych dań. W czym tkwi magia kuchni tajskiej?
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chili, delikatniejszy smak uzyskamy, dodając więcej mleczka kokosowego, którego w Tajlandii używa się do złagodzenia ostrego smaku i nadania potrawom
aksamitnej konsystencji.
Polacy mogą mieć opory przed gotowaniem potraw rodem z kuchni azjatyckiej z powodu niedostępności niektórych produktów. Nie należy się zniechęcać. Wiele małych sklepików i supermarketów jest coraz lepiej zaopatrzonych
w nietypowe produkty. Dzięki temu możemy w polskich warunkach przygotować naprawdę wyśmienite dania, które będą wspaniałą odmianą od tradycyjnej kuchni polskiej.
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potrawa. Jeśli preferujemy diabelnie ostre dania – dodajemy sporo papryczki

Celebruj posiłek
Celebrowanie posiłków jest bardzo ważne dla każdego mieszkańca
Tajlandii. To nie tylko wspólne gotowanie, ale także spożywanie jedzenia w gronie przyjaciół i rodziny.
Samo jedzenie to pewnego rodzaju rytuał. Najstarsza osoba przy
stole jako pierwsza dostaje posiłek. Dopiero, gdy wszyscy dostaną
własne dania można przystąpić do jedzenia. Należy też pamiętać, że

co jest powszechnie uznawane za przejaw nieuprzejmości. Pomimo
obecności na niektórych tajskich stołach widelca, źle widziane jest
jedzenie nim. Zamiast tego korzysta się z łyżek, a widelec służy tylko do nakładania potrawy. W kuchni tajskiej można posługiwać się
pałeczkami, lecz wymaga to pewnej wprawy. W Tajlandii nie popija
się posiłków w trakcie jedzenia. Co zatem zrobić, kiedy jemy bardzo
ostre danie? W takiej sytuacji pomoże zjedzenie ryżu, który złagodzi
smak potrawy.
Kuchnia państw jest odzwierciedleniem ich kultury. Tajowie przywiązują wagę do kolorów, formy podania i swoistej harmonii, która
powinna panować na talerzu.

DEKORACJA STOŁU

jest to, by, podczas jedzenia, nie sięgać ponad głowy innych ludzi,
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to z tym, że Tajowie lewą rękę traktują jako nieczystą. Równie ważne

WINO W KUCHNI

DESERY I CZEKOLADA

do jedzenia w Tajlandii używa się jedynie prawej ręki. Związane jest

Kuchnia wpływów
Uważana za jedną z najbardziej oryginalnych
kuchni świata, kuchnia tajska łączy w sobie
wpływy kuchni chińskiej z północy oraz kuchni
indyjskiej z zachodu. Wielu smakoszy doszukuje
się wyraźniejszych wpływów tej pierwszej, choć
w daniach tajskich dominują, takie składniki jak:
ostre pasty curry, mleczko kokosowe, trawa cy-

DESERY I CZEKOLADA

trynowa oraz liście limonki kaffir.
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Podstawą tajskiej kuchni jest umiejętność łączenia pięciu podstawowych smaków. Smaku słodkiego kosztować możemy, jedząc soczystego
ananasa i próbując trzciny cukrowej. Kwaśności
potrawom nadać mogą cytrusy i niedojrzałe
owoce mango. Charakterystyczny słony smak
sosu rybnego wydobędzie i podkreśli smak naszych dań. Smak gorzki zapewni nam wykorzy-
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naszym daniom doda papryka chili.
Północ Tajlandii to głównie dania łagodniejsze,
np. Khao Soy – rosół curry z makaronem, mięsem, kapustą i szczypiorkiem, to przykład wpływów Birmy. Inspiracje kuchnią Laosu można
smakować, próbując bardzo ostrych dań mięsnych i pikantnych sałatek.
W porównaniu do innych państw azjatyckich
kuchnia tajska jest dużo bardziej aromatyczna
i pikantna. Panuje w niej również większa swoboda w przygotowywaniu dań. Niezwykłość
kuchni tajskiej polega na tym, że Tajowie nie
tylko czerpią inspirację z kuchni innych regionów Azji, ale przede wszystkim na opracowaniu
własnych, niespotykanych nigdzie indziej przepisów.
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stanie np. gorzkiego ogórka. Natomiast ostrości

Do gotowania
trzeba mieć serce
Czy dania, które dziś przygotowujemy, stanowią kwintesencję kuchni tajskiej?
Na dzisiejsze warsztaty wybrałem jedne z najpopularniejszych dań w Tajlandii, na przystawkę
były Spring Rolls – jest to, wśród Tajów, popularna przekąska. Drugie danie, które wybrałem,
to Tom Yam Gung, również całkiem popularna zupa. Większość ludzi, którzy podróżują po Tajlandii, zna to danie. Trzecie danie również jest znane (zielone curry z kurczakiem - przyp. red.), bardzo intensywne, generalnie ostre, ale dziś zrobiliśmy je troszkę łagodniejsze. Później zrobiliśmy
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bardzo lubiany smażony makaron ryżowy z dodatkiem sosu rybnego i ostrygowego – Pad Thai.

Okiem eksperta

Wywiad z Thanawat Na Nagara, mistrzem kuchni tajskiej,
ekspertem Akademii Smaku Siemens.
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Jakie są cechy charakterystyczne kuchni tajskiej?
Dla mnie nie ma zasad w gotowaniu tajskiego jedzenia. Jedyne, w co wierzę, to to, że musisz
kochać to, co robisz. Przykładowo, lubisz gotować, więc musisz mieć do tego serce i wkładać
w to serce. Kiedy kochasz gotować, to czujesz potrzebę, żeby używać dobrych, świeżych produktów.
Od wielu lat mieszkasz w Polsce. Czy kuchnia polska może się czegoś nauczyć od kuchni
tajskiej?
W mojej opinii każda kuchnia ma swój własny, odmienny styl gotowania. W kuchni tajskiej spędzamy dużo czasu na przygotowywaniu składników, ale mało czasu zabiera nam samo gotowanie,
procedura końcowa przygotowania potraw. Ale w polskiej kuchni spędzacie mało czasu, podczas
przygotowywania składników, ale czas gotowania jest bardzo długi. Uważam, że z każdej kuchni
można wynieść coś dobrego, czegoś się nauczyć. Pewnego dnia spróbuję przygotować gołąbki
w ostrym sosie albo może…golonkę w tajskim stylu?
Czy lubisz polską kuchnię?
Tak, lubię.

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

Jako ostatnie danie zrobiliśmy bardzo prosty tajski deser, były to banany w mleku kokosowym.

W kuchni tajskiej, przy podawaniu dania liczy się to, żeby ono ładnie wyglądało, liczy się harmonia, szczegóły. Na przykład dziś mówiłeś, żeby, jeśli tylko mamy taką
możliwość, użyć czerwonej sałaty, a nie zwykłej, zielonej. Zawsze tak dbacie o wygląd
potraw?
W potrawie nie liczy się tylko jej smak, ale również wygląd, zapach. Chodzi właśnie o to, co
dzisiaj powiedziałem, że kolor sałaty daje ciekawy kontrast i sprawia, że jedzenie wygląda
ładnie. Wygląda tak, że chcesz go spróbować. Więc to jest pierwsza rzecz: najpierw widzisz,
jak wygląda potrawa, następnie czujesz jej zapach, a dopiero później jej smak.
Jak oceniasz otwartość Polaków na inną kuchnię, na egzotykę?
Według mnie Polacy są bardzo otwarci na egzotyczną kuchnię.

siemens akademia smaku
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czy to danie np. Pad Thai, czy ono będzie tak samo dobre, jeżeli użyjemy mrożonych
lub suszonych produktów?
Te produkty - pasty, na bazie których dziś przygotowujemy nasze dania są zrobione po to,
by łatwo było gotować w domu. Ale to nie oznacza, że nie da się zrobić potrawy tak samo
dobrej czy też mocno zbliżonej do oryginalnego smaku tajskich dań. Ponieważ wciąż dokonujesz całej procedury gotowania: musisz samodzielnie przygotować sos, dodajesz cukier,
dodatkowe sosy, chili według uznania, więc to nie jest tylko pasta, której używasz jako bazy.
Dzisiaj, kiedy gotowaliśmy, dodałem również, oprócz bazowej pasty, różne sosy, cukier i kilka innych składników.
Jakieś rady dla osoby, która nie próbowała wcześniej egzotycznej kuchni tajskiej, bo
obawia się trochę nietypowych składników, których nie zna?
Kiedy smakujesz jakąś potrawę z kuchni tajskiej, nie czujesz tak naprawdę sosu rybnego.
Ludzie w Polsce najbardziej boją się pikantności kuchni tajskiej. Bo to właśnie ostry smak
kojarzy im się z Tajlandią. Tymczasem nie ma czegoś takiego jak „typowa tajska pikantność”.
Jedni kucharze dodają więcej chili, inni mniej. Będąc w restauracji, zawsze można poprosić,
aby danie było mniej ostre. Ludzie nie powinni się obawiać, tylko próbować i szukać swojego
idealnego smaku.

Okiem eksperta

co dzień w Polsce, które trudno kupić. Wiadomo, że lepiej jest używać świeżych, ale
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W kuchni tajskiej są takie specyficzne przyprawy i składniki, których nie spotkamy na
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Magazyn kulinarno-lajfstajlowy inny niż wszystkie.
Ponad 200 smakowitych stron co dwa miesiące.
Także w wersji na tablety.

www.kukbuk.com.pl

www.facebook.com/kukbuk
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SPRING ROLLS

Papier ryżowy House of Asia
Kiełki fasoli mung
Marchewka, pocięta w cieniutkie słupki
Ogórek, pocięty w cieniutkie słupki
Paluszki krabowe
Sałata (czerwona lub zielona, karbowana)
Sos pikantny z mango i tamaryndą Lobo
Sos pikantny z mango i limonką Lobo

Sposób przygotowania:

20
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Płatek papieru nawilż wodą. Na środku płatka ułóż składniki:
sałatę, paluszki krabowe, ogórka i marchewkę. Zacznij je zwijać.
W połowie „drogi” załóż boki płatka do środka i zwiń całość.
Serwuj z sosami w formie dipów.
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Mistrz kuchni tajskiej poleca

Składniki:

TOM YAM GUNG

Sposób przygotowania:
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Dodaj dwie łyżki bulionu do garnka z wodą i zagotuj na średnim ogniu. Następnie dodaj pokruszone liście kaffiru, trawę cytrynową pokrojoną w paski
i pastę Tom Yum. Całość doprowadź do wrzenia, dodaj mleczko kokosowe,
22nakrętkę soku z limonki, tyle samo sosu rybnego oraz cukier. Po chwili dodaj
krewetki. Zupę serwuj w miseczce, posypaną kolendrą.

Mistrz kuchni tajskiej poleca

Krewetki rozmiar 16/20
Woda
Mleczko kokosowe House of Asia
Pasta Tom Yum Kanokwan
Tajska limonka House of Asia
Sos rybny Thai Heritage
Bulion z kurczaka House of Asia
Trawa cytrynowa cała Thai Heritage
Suszone liście kaffiru House of Asia
Cukier
Świeża kolendra
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Szef kuchni poleca

Składniki:

ZIELONE CURRY
Z KURCZAKIEM
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Pierś z kurczaka
Zielona pasta curry Kanokwan
Mleczko kokosowe House of Asia
Cukier
Sos rybny Thai Heritage
Bakłażan
Czerwone chili
Liście bazylii
Suszone liście kaffiru House of Asia
Pędy bambusa House of Asia
Ryż jaśminowy Smart Chef
Olej kokosowy House of Asia

Sposób przygotowania:
Rozgrzej olej w rondelku na średnim ogniu. Dodaj zieloną pastę
curry i mieszaj. Następnie dodaj drobno pokruszone liście kaffiru
oraz pokrojone w paski mięso z kurczaka. Podsmaż, lekko mieszając, następnie dodaj mleczko kokosowe, sos rybny, cukier, pokrojonego w kostkę bakłażana i odsączone pędy bambusa. Gdy doprowadzisz całość do wrzenia, dodaj posiekane chili i listki bazylii.
Podawaj z ryżem jaśminowym.
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Mistrz kuchni tajskiej poleca

Składniki:

PAD THAI

Sposób przygotowania:
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Namocz makaron ryżowy w wodzie. Rozgrzej olej w woku
lub na patelni. Dodaj krewetki i smaż chwilę, póki nie zmienią
koloru na różowy. Następnie dodaj jajko i wymieszaj. Dodaj
makaron, a następnie cukier, sos rybny, pastę Pad Thai i sos
ostrygowy. Potem dodaj pokrojone w kostkę tofu, kiełki fasoli
i „piórka” pora. Danie podawaj posypane orzeszkami.
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Makaron ryżowy 5 mm House Of Asia
Olej kokosowy House of Asia
Jajka
Krewetki rozmiar 16/20
Ser tofu organiczny Valsoia
Orzechy ziemne, pokruszone
Kiełki fasoli
Por
Sos rybny Thai Heritage
Cukier
Sos ostrygowy House of Asia
Pasta Pad Thai Kanokwan

Mistrz kuchni tajskiej poleca

Składnik:

BANAN
W MLECZKU
KOKOSOWYM
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Sposób przygotowania:
Obierz banana i włóż go do gotującej się wody. Po chwili, kiedy wypłynie na wierzch, odlej wodę i dodaj mleczko kokosowe. Gotuj na średnim ogniu. Dodaj cukier i sól. Kiedy banan
będzie ugotowany, przełóż go na talerzyk. Serwuj posypany
sezamem.

Szef kuchni poleca

Banan
Mleczko kokosowe House of Asia
Cukier
Sól
Biały sezam House of Asia
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Mistrz kuchni tajskiej poleca

Składniki:

Jak efektywnie i oszczędnie
zmywać naczynia?

30
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Zmywarki speedMatic posiadają sensory, które kontrolują
wszystkie etapy zmywania i dobierają optymalne parametry,
zapewniając najwyższą efektywność. Najbardziej oszczędne
zmywarki Siemens zużywają jedynie 6 l wody na jeden cykl.

Siemens Akademia Smaku_event

FOTORELACJA

siemens akademia smaku

SMAK
EGZOTYKI
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Czym jest system softClose?
To specjalny mechanizm, który pozwala na miękkie i skuteczne domknięcie drzwi piekarnika. Dzięki niemu drzwi nie
trzaskają i nie wymagają silnego dociśnięcia – wystarczy je
lekko pchnąć.
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Na językach

Dzisiaj na warsztatach „przerabiamy” kuchnię tajską.
Kuchnia państw jest odzwierciedleniem ich kultury,
a tajska kładzie nacisk na formę, detal i harmonię w
swoich potrawach. Jak ważne są te zasady przy komponowaniu dań dla Ciebie?
Oczywiście, jak najbardziej liczy się kolor, forma podania. Danie powinno być eleganckie. Zawsze staram się,
by wyglądało ono schludnie i atrakcyjnie.
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Prawda jest taka, że jemy też oczami.
Dokładnie!
Czy na dzisiejszych warsztatach dowiedziałaś się
czegoś nowego?
Tak, dowiedziałam się np. jak powstaje sos rybny.
Czy to było zaskoczenie?
Tak, bardzo duże, bo to był mój pierwszy kontakt z sosem rybnym. Sos rybny, muszę powiedzieć, wywołał
wiele emocji i nie wszyscy są do niego przekonani, choć
nasz szef kuchni tłumaczył, że jak się go doda do potrawy, to jest w zasadzie niewyczuwalny, a wydobywa
z potraw coś niezwykłego. Przy pierwszym skosztowaniu
sos rybny jest specyficzny, intensywny, ale po dodaniu
do potrawy, przy akompaniamencie innych składników,
całe danie zaczyna nabierać niesamowitego smaku.
Czy są jakieś typowe składniki rodem z kuchni tajskiej,
które lubisz i używasz je w swojej kuchni?
Mam na co dzień kontakt z mleczkiem kokosowym
i z curry. Bardzo lubię curry, głównie zielone, które dodaję do zup, sosów. Natomiast mleczko kokosowe stosuję do ciast, deserów. W mojej kuchni liczy się świeżość
składników. Staram się unikać przetworzonych produktów, w tym też owoców i warzyw.

Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku Siemens?
Jest ciekawie. Podoba mi się to, że w pierwszej kolejności
kucharz pokazuje, jak danie powinno się przygotować, jak
powinno smakować i później przechodzimy do następnego
kroku i sami tworzymy swoje dania, na swoich stanowiskach
pracy, porównując własne dokonania z daniem kucharza.
Czy dobrze się gotuje w gronie obcych ludzi?
Nie jest to mój pierwszy kontakt z gotowaniem w większym
gronie, z osobami, z którymi tak naprawdę nie mam bezpośredniego kontaktu bądź mam kontakt jedynie mailowy czy
internetowy. To jest bardzo ciekawe. Zawsze można podpapodpa
trzeć ruchy innych, ich kroki albo podpytać, co dodają lub też
kogoś innego wesprzeć radą.

Wywiad z Marcinem Szulżyckim,
autorem bloga slodkokwasna.pl
Na Twoim blogu pojawia się dużo przepisów na potrawy egzotyczne, skąd ta fascynacja?
Mam bardzo wielu znajomych Wietnamczyków. Zacząłem chodzić na zakupy na stadion, pewnie część
ludzi to kojarzy, taką alejkę wietnamską z jedzeniem,
która później stała się bardzo modna. Ja chodziłem
tam na początku i jak pojawiał „Biały” to było wielkie wydarzenie. Gdy ktoś zamawiał coś do jedzenia,
to wszyscy się dziwili. To stamtąd wzięła się u mnie fascynacja generalnie kuchnią azjatycką. Moja ulubiona kuchnia to kuchnia wietnamska. Uważam, że jest
najlepsza w całej Azji. Tam poznałem pierwsze smaki i zaznałem takiej prawdziwej orientalnej kuchni,
a nie takiej, która była dla i pod Europejczyków, np.
z kiszoną kapustą, z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Tam też poznałem kucharzy, z którymi też często
gotowałem i tak się to potoczyło.
Kuchnia tajska słynie z nietypowych składników. W
Polsce albo ich nie dostaniemy albo jest o nie bardzo trudno. Czy wykorzystujesz u siebie w kuchni
składniki, które pojawiły się na dzisiejszych warsztatach, np.: liście kaffiru, trawę cytrynową. Jak zdobywasz takie rzeczy?
Wykorzystuję, ale raczej używam świeżych składników. Uważam, że nie jest to takie trudne, mieszkając
w Warszawie. Z Azji przylatuje raz w tygodniu samolot. Można kupić nie tylko przyprawy, ale warzywa,
których nie ma w Polsce.
Jakieś najciekawsze danie, z nietypowym składnikiem, które ostatnio przyrządziłeś?
Mogę opowiedzieć o daniach, które sam wymyśliłem. Są to ciastka z czekoladą, orzechami z dodatkiem… sosu rybnego. Jeśli ktoś pozna odrobinę
kuchnię azjatycką, to dowie się, że ten sos wcale
nie jest najobrzydliwszą rzeczą w kuchni tajskiej czy
podobnych. Proponuję, jak ktoś nie lubi tego sosu,
aby kupił sobie małe opakowanie pasty krewetkowej
i powąchał tę pastę – dopiero wtedy zrozumie, co
jest naprawdę śmierdzące w takim, oczywiście, po-

Na językach

Wywiad z Agnieszką Sobielską,
autorką bloga najsmaczniejsze.pl

ŚWIEŻE WARZYWA I ZIOŁA
TO KWINTESENCJA
KUCHNI AZJATYCKIEJ
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jęciu europejskim.smakach – parmezanu i innych długo dojrzewających włoskich serów.
Czego kuchnia polska może nauczyć się od tajskiej?
Używania świeżych składników i bardzo dużej ilości ziół, też
świeżych. U nas jest to raczej tak, że wsypuje się jakieś przyprawy, powiedzmy zioła itd., ale to najczęściej zioła z torebki,
które są zwietrzałe. W kuchni azjatyckiej używa się wszystkich świeżych rzeczy w dużych ilościach i często, na przykład,
używa się ziół jako takiej sałaty. W Azji nie uświadczysz kapusty. W Wietnamie też nie ma czegoś takiego. Tam dodajesz
do wszystkich mięsnych dań świeże warzywa, świeże zioła,
takie zioła, którymi się przegryza potrawy albo są w roli sałatki. I to jest bardzo fajne, że używają tych świeżych rzeczy
w bardzo różnych konfiguracjach.się w moim domu. Ciekawe są też sezamki.
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DANIE POWINNO
BYĆ ELEGANCKIE

KUCHNIA TAJSKA
– UWIELBIAM!

PRZYPRAWIAM NA OKO

Wywiad z Mariolą Grzędą
autorką bloga
kulinarnepysznoscimolki.blogspot.com

siemens akademia smaku

40

Czego kuchnia polska może nauczyć się od kuchni
tajskiej?
Myślę, że kuchnia polska może wiele nauczyć się od
kuchni tajskiej, chociażby takiego eksperymentowania i nietrzymania się sztywno przepisów, sztywnej
gramatury. To jest w niej takie niezwykłe – eksperymentowanie z kilkoma różnymi smakami: słodkim,
kwaśnym, ostrym. To jest coś niesamowitego, szczególnie, że jak się okazuje po tych warsztatach, wiele
warzyw, które występują w Polsce można swobodnie
dodać do dań tajskich i wychodzi coś ekstra.
Czy tak jak kucharze tajscy nie trzymasz się sztywno przepisów, ale lubisz dodać coś od siebie? Lubisz
modyfikować przepisy?
Stanowczo lubię modyfikować w kuchni. Nawet,
kiedy tutaj szef kuchni pokazywał, w jaki sposób
przygotować sajgonki, nie byłabym sobą, gdybym
nie ciupnęła kawałek tej świeżej kolendry i nie dodała
jej do środka. Kuchnia tajska jest na tyle elastyczna,
że tylko inwencja twórcza nas ogranicza. Jeżeli ktoś

chce, dodaje ziemniaki, my dodamy pomidorki koktajlowe,
fasolkę, całą resztę i nie trzeba tak sztywno trzymać się
tego, co jest napisane w przepisie. To jest super.
W kuchni tajskiej liczy się detal, harmonia, forma, w jakiej potrawy są podawane, ale przede wszystkim świeżość
składników. Czy też kierujesz się tymi zasadami?
Stanowczo bardzo ważną rzeczą w gotowaniu wydaje mi się
bazowanie na świeżych produktach. Nie jestem przekonana
do używania bulionów instant czy właśnie suszonych listków
kaffiru. Na pewno świetnie się sprawdzają, kiedy nie mamy
możliwości ich dostać, ale wiem, że w Warszawie czy nawet
w innych miastach w Polsce można swobodnie zaopatrzyć
się w wiele dobrych, świeżych składników.
Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku Siemens?
Idea warsztatów jest świetna. Bardzo dobrze jest tutaj
wszystko zorganizowane. Jest mnóstwo przestrzeni, więc
nie ma czegoś takiego, że ktoś może czegoś nie zobaczyć,
nie dotknąć, nie powąchać. Jest fajna, luźna atmosfera
i każdy może wręcz powrzucać do garnków to, co mu się
podoba. Można powymieniać się różnymi doświadczeniami.
Stanowczo jestem na tak, jeśli chodzi o organizację większej
ilości takich warsztatów.

Kuchnia tajska to łączenie różnych smaków. Czy
w swoich potrawach lubisz mieszać różne smaki?
Oczywiście, że tak. W mojej kuchni wykorzystuję bogactwo i różnorodność świeżych produktów. Ale staram się też mieszać smaki np. słodkie ze słonymi. Czasami jest bardzo kontrastowo, stosuję niestandardowe
połączenia.
Czy trzymasz się sztywno przepisów czy lubisz
dodać coś od siebie?
Generalnie nie trzymam się sztywno przepisów. Większość przypraw i składników dodaję na oko.

Kuchnia tajska to z jednej strony kuchnia mięsna, ale
z drugiej strony wykorzystuje się w niej świeże ryby i owoce morza. Co jest Ci bliższe?
Na pewno większość osób zna mnie z tego, że nie lubię owoców morza. Najbardziej lubię mięsa i ryby, ale myślę, że gdybym nie wiedziała, że danie jest z owocami morza i byłoby
dobrze zrobione, to pewnie bym je zjadła. Niewątpliwe kilka
razy mi się to zdarzyło.
Czy dowiedziałaś się czegoś ciekawego na dzisiejszych
warsztatach Akademii Smaku Siemens?
Tak, bardzo dużo się dowiedziałam. Przede wszystkim poznałam wiele nowych smaków i ciekawych produktów,
których tak naprawdę nie znałam i prawdopodobnie przechodziłam nieświadomie obok. To takie nieznane produkty,
które potrafią podkreślić smak potrawy. Na pewno wiele
z nich wykorzystam w mojej kuchni.
Które dania smakowały Ci dzisiaj najbardziej?
Najbardziej smakowała mi zupa (Tom Yam Gung - przyp.
red.). Była rewelacyjna! Pyszne było również curry z kurczakiem i z ryżem. Myślę, że wszystkie dania miały swój smak.
Każde było inne i trudno się zdecydować, które było najlepsze.

Na językach

Nie lubisz wielu rzeczy: ogórkowej, wątróbki, przystrajanych sałatek w stylu PRL. Jak to u Ciebie jest
z kuchnią tajską, da się ją lubić?
Kuchnia tajska jest niezwykle specyficzna i wielu ludzi
w Polsce nie jest przekonana do składników, których
się w niej używa. Ja kocham kuchnię tajską. Byłam
w Tajlandii, jadłam w Tajlandii. Bardzo często gotuję
po tajsku, uwielbiam też wszelkie dodatki: od listków
limonki kaffir, przez trawę cytrynową, sos rybny, sos
ostrygowy, wszystko, co tajskie jak najbardziej trafia
w moje gusta.

Jedzenie w kuchni tajskiej jest pewnego rodzaju rytuałem – bardzo ważne jest, aby usiąść w gronie
rodzinnym i zjeść pięknie podany posiłek. Czym jest
dla Ciebie celebrowanie posiłków?
Dla mnie celebracja posiłków jest bardzo ważna, musi
być pięknie nakryty stół, piękna dekoracja i oczywiście
najbardziej miło i przyjemnie jest wtedy, gdy jest rodzinne grono. Myślę, że to jest ważne. Uważam, że w
każdym domu powinien być stół, który zajmuje centralne miejsce.
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Wywiad
z Marietą Marecką,
autorką bloga
wkuchnibezdubli.pl
i prowadzącą magazyn
kulinarny
„ABC gotowania”
w telewizji Kuchnia +

W KUCHNI
LUBIĘ EKSPERYMENTOWAĆ
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Czy znasz i lubisz kuchnię tajską?
Myślę, że kuchnia tajska jest dla każdego Polaka troszeczkę znajoma, ale tak naprawdę my bardzo często
wkładamy w tę kuchnię tajską, orientalną, czy jakkolwiek by ją nazwać, polskie smaki, polskie dodatki i tak
naprawdę mało kto zna taką oryginalną, autentyczną
kuchnię azjatycką. Dla mnie to, co dziś robimy, jest troszeczkę nowe, ponieważ próbujemy autentycznych tajskich składników, które nie do końca można łatwo znaleźć w supermarkecie. Dzięki tym warsztatom zbliżamy
się smakowo do Tajlandii o wiele bardziej niż znamy to
z jakichś budek tajskich czy wietnamskich.
Nasz ekspert miał dzisiaj krótki wykład, czy dowiedziałeś się z niego czegoś nowego, czegoś ciekawego?
Najciekawsza rzecz, którą ja wyniosłem z tego wykładu
to było to, że nie ma czegoś takiego jak autentyczny,
ostry tajski smak. To jest to, co nam się kojarzy z tajską
kuchnią – pikantność potraw. Ale tak, jak mówił dzisiejszy ekspert, każdy tajski szef kuchni ma swoją paletę
ostrości i gotuje pod swój smak. Nie każde danie musi
być super ostre, część jest słodka, część kwaśna, w zależności od tego, jakie to jest danie i jakich proporcji
składników użył.
Nasz ekspert powiedział między innymi, że każdy tajski kucharz gotuje inaczej. Ta sama potrawa, robiona
przez dwóch kucharzy, może smakować inaczej,
może być bardziej lub mniej pikantna. Czy Ty, mając
pewien przepis bazowy, dodajesz jakiś składnik od
siebie? Zmieniasz coś?
Zawsze! Gotując, zawsze staram się troszeczkę urozmaicić, trochę zaimprowizować. Nie lubię trzymać się
sztywno receptury, z reguły czytam przepisy, bardzo
lubię przeglądać magazyny kulinarne czy książki, ale
jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żebym zrealizował
dokładnie przepis z książki czy z innego bloga. Zawsze
staram się wyobrazić sobie, jak smakuje taka podstawowa potrawa i próbuję ją troszeczkę zmienić, ulepszyć,
zmodyfikować.
Które danie do tej pory smakowało Ci najbardziej?

Do tej pory przyrządziliśmy dwa dania. Zdecydowanie bardziej odpowiadała mi zupa niż Spring Rollsy.
Nie była za ostra?
My dodaliśmy więcej papryczki niż to robił szef kuchni i była
akurat w punkt pikantna. Tak naprawdę moglibyśmy dodać
jeszcze jedną.
Nie da się ukryć, że ważnym pomocnikiem w Kuchni Słonia
jest Twoja córka.
Tak, moja córka stawia pierwsze kroki na polu kulinarnym,
tata na razie daje jej wąchać i próbować różnych składników,
najczęściej są to warzywa, żeby oswajała się ze smakami i zapachami. No i tata zabiera też Małą Nindżę do restauracji.
A właśnie, sprawdzacie, czy restauracje są przyjazne dzieciom? Czy menu jest dostosowane do małych gości?
Jeśli chodzi o menu, to tak naprawdę nie możemy tego jeszcze sprawdzić, bo moja córka ma dopiero 10 miesięcy, więc
za wiele nie może zjeść. Natomiast sprawdzamy, czy od strony zaplecza restauracje są przygotowane, czy w tych restauracjach, które odwiedzamy jest krzesełko, na którym można
posadzić dziecko, czy można je przewinąć, bo są restauracje,
w których są już przewijaki, niekoniecznie w toaletach dla
kobiet, tylko również w toaletach dla mężczyzn albo są wydzielone do tego osobne pokoje. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Skończyły się czasy, kiedy rodzice siedzą w domu
z dzieckiem. Tacierzyństwo i w ogóle rodzicielstwo to nie jest
koniec życia społecznego, tylko nowe możliwości.
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Wywiad z Pawłem Urbańskim,
autorem bloga kuchniaslonia.blogspot.com

Kuchnia chińska:
Chiny, jakich nie znacie
Już 4 lipca spotkamy się, aby spróbować oryginalnej
i bogatej w smaki kuchni chińskej, która potraﬁ zaspokoić
podniebienia nawet najwybredniejszych smakoszy.
Zdobywaj zaproszenia na
ww
www.akademiasmakuonline.pl
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zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

