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PIĘĆ SMAKÓW CHIN
Słodki, kwaśny, gorzki, ostry i słony. To pięć podstawowych smaków, które kuchnia chińska w niezwykły sposób potrafi ze sobą łączyć. Wydaje się Wam bardzo
odległa, tajemnicza i skomplikowana? Nic bardziej mylnego! To kuchnia bardzo
prosta, a do tego niezwykle zdrowa. Zarówno miłośnicy mięsa, jak i wegetarianie
znajdą w niej dania dla siebie. “Wystarczy, że kupisz podstawowe składniki i je
ugotujesz” - powtarzała na warsztatach Akademii Smaku Siemens nasza eks-

warsztatów swoją wiedzą, pokazała też krok po kroku, jak przygotować pięć dań ze
swojego kraju. Na pytanie, dlaczego wybrała akurat te, odpowiedziała, że są proste,
smaczne i zdrowe. I to właśnie doskonale opisuje kuchnię chińską.
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Chińską ucztę rozpoczęliśmy od sałatki z bakłażana, która jest bardzo popularna
w północnym regionie Chin. Ciekawe jest w niej to, że można ją podawać i na ciepło, i na zimno – to my decydujemy, ponieważ nie traci ona na walorach smakowych. Później, na rozgrzanie żołądków, przygotowaliśmy zupę, a właściwie bulion
z mięsnymi kulkami. Po niej kolej przyszła na makaron, który był aromatyczno-pikantny dzięki dodatkowi sosów: sojowego jasnego, ostrego sosu sambal, ostrygowego oraz sezamu. Jako gwiazda menu wystąpiły, długo oczekiwane przez
wszystkich, chińskie pierożki. Delikatny mus na bazie mleczka kokosowego i soku
z pomarańczy podany w ciekawy sposób zakończył to niezwykle smaczne lipcowe
spotkanie.
Zapraszamy do lektury 11. już numeru magazynu Akademii Smaku Siemens, którego motywem przewodnim jest kuchnia chińska w najlepszym wydaniu.
Życzymy smacznego!
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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Młoda pasjonatka gotowania pochodząca z Chin chętnie dzieliła się z uczestnikami

Od redakcji

pertka Haiyan Li specjalizująca się w tradycyjnych daniach kuchni chińskiej.

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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Pasjonatka gotowania, specjalizuje się w autentycznych,
lokalnych daniach chińskich
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Haiyan Li pochodzi z Chin z prowincji Hebei. Ma 29 lat. Od dwóch lat mieszka

Ekspert Akademii Smaku Siemens

Haiyan Li
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rając wiele tradycyjnych, domowych receptur. Przez kilka lat pracowała też
z wujkiem – wspaniałym kucharzem.
Prowadziła szereg cieszących się powodzeniem pokazów gotowania oraz
szkoleń z zakresu kuchni chińskiej. Mistrzowsko łączy tradycję Wschodu z pasją gotowania młodego człowieka. To rynkowy unikat.
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i pracuje w Warszawie. Tajników kuchni chińskiej uczyła się od mamy, zbie-

Wok - fenomen azjatyckiej patelni
Wok to rodzaj patelni popularny nie tylko w Chinach, ale w całej Azji. Jego
średnica zwęża się ku podstawie, co nie tylko wpływa na walory estetyczne,
ale przede wszystkim funkcjonalność. Dzięki niemu możemy przygotowywać

Mówi się, że kuchnia chińska jest jedną z najzdrowszych kuchni świata. Powodem tego jest nie tylko to, że wykorzystuje się w niej mnóstwo świeżych
warzyw z niewielkim dodatkiem mięsa. Chińczycy znaleźli sposób, aby nawet
smażone dania były zdrowe. Przykładem jest technika smażenia zwana Stir
Fry, której sekretem jest użycie małej ilości oleju, bardzo wysokiej temperatury oraz krótki czas smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze i krótkiemu czasowi styczności jedzenia z patelnią nic się nie przypala, a warzywa i mięso
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nie nasiąkają zbytnio tłuszczem oraz nie tracą swoich soków wraz z cennymi

KUCHNIA CHIŃSKA

zdrowe posiłki w bardzo krótkim czasie.
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Ważnym elementem jest nagrzanie patelni do bardzo wysokiej temperatury
przed wlaniem na nią oleju. Następnie dodaje się bardzo szybko i w odpowiedniej kolejności resztę produktów, nie zapominając o nieustannym mieszaniu. Warzywa czy też mięso w ciągu kilku sekund lekko się tylko przysmażają, więc jako gotowe danie są miękkie i soczyste w środku. Dodatkowo kształt
patelni wok ułatwia kucharzom sprawne mieszanie i podrzucanie potraw nad
ogniem.
Podczas warsztatów z kuchni chińskiej nasza ekspertka Haiyan (która prosiła, by nazywać ją Kasią) Li radziła, aby wcześniej pokroić i przygotować
wszystkie potrzebne składniki, żeby w czasie gotowania mieć je w zasięgu
ręki. Przygotowanie dań z woka jest szybkie i proste. Samo smażenie to proces stosunkowo krótki, ale i żywiołowy. W efekcie możemy mieć wrażenie, że
chińscy kucharze dokonują niesamowitego pokazu, ponieważ jest i dymiący
wok, i niesamowita szybkość, z jaką dodają kolejne składniki oraz przyprawy.
A wszystko to w zaledwie kilka minut!
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wartościami odżywczymi, jak ma to miejsce podczas tradycyjnego smażenia.

Makaron jako podstawa dań
Podczas warsztatów mogliśmy się dowiedzieć, że popularny makaron sojowy to jedynie nazwa zwyczajowa tego popularnego składnika kuchni Dalekiego Wschodu. Jest on szczególnie popularny
w Chinach, ale też w Wietnamie i innych krajach Azji. Jego nazwa
może nas zmylić, bo tak naprawdę nie jest on produkowany z ziaren soi, ale ze skrobi fasoli mung, skrobi ziemniaczanej lub batatów.
Popularny w kuchni chińskiej jest też makaron ryżowy, zawierający

Jest bardzo wygodnym produktem, bo nie wymaga gotowania, a jedynie namoczenia w uprzednio zagotowanej wodzie.
Zastosowanie makaronów jest wszechstronne. Są nie tylko smaczne, ale też lekkostrawne i zdrowe. Zawierają głównie węglowodany złożone, które dostarczają nam energii i sycą na dłużej. Makaron
sojowy i ryżowy są również źródłem cennych minerałów, jak selen,
mangan i magnez oraz witamin, głównie tych z grupy B. Dodatkowo jest to produkt bezglutenowy, więc jak najbardziej wskazany dla
osób cierpiących na nietolerancję glutenu.

DEKORACJA STOŁU

z nim dania z woka, stosować go jako dodatek do zup lub sałatek.
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Makaron stanowi bazę wielu chińskich potraw, można przyrządzić

WINO W KUCHNI

KUCHNIA CHIŃSKA

w swoim składzie głównie mąkę ryżową.

Przy chińskim stole
W Chinach mogą zaskoczyć nas nie tylko obce
smaki, ale również całkiem inne od naszych
zwyczaje. Jeśli zostaniemy zaproszeni na wspólny posiłek z rodowitymi Chińczykami, powinniśmy zapoznać się z ich obyczajami. I tak na
przykład pytania: czy już jadłeś? nie należy brać
całkiem dosłownie. Ma ono podobne znaczenie
jak nasze: co u Ciebie słychać? i jest naturalną

KUCHNIA CHIŃSKA

formą przywitania.
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Odmowa posiłku jest uważana za niegrzeczność i może urazić gospodarza. Przygotujmy się
na odkrywanie nowych smaków. Uważa się, że,
będąc dobrze wychowanym, należy spróbować
każdego z serwowanych dań, ale też nie należy zjeść wszystkiego do końca. Pozostawienie
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małej ilości jedzenia w miseczce jest wręcz
i przygotowano wystarczającą ilość pokarmu.
Bawienie się pałeczkami uznaje się za niegrzeczne. Gdy zaczynamy mówić lub sięgamy
po kolejne z dań, powinniśmy je na chwilkę
odłożyć. Nie trzymajmy ich uparcie w ręce przez

Magazyn kulinarno-lajfstajlowy inny niż wszystkie.
Ponad 200 smakowitych stron co dwa miesiące.
Także w wersji na tablety.

cały posiłek.
Chińczycy są bardzo przesądni i stworzyli wiele
małych zwyczajów i rytuałów, które mają za zadanie ochronę przed nieszczęściem, np. należy
zawsze zjeść cały ryż, a po posiłku położyć pałeczki na specjalnej podpórce (nigdy nie kładźmy ich równolegle obok talerza).

www.kukbuk.com.pl

www.facebook.com/kukbuk

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

konieczne. Oznacza, że najedliśmy się do syta

Na początek opowiedz, jakie dania przygotowujecie dziś wraz z uczestnikami warsztatów
i dlaczego zdecydowałaś się wybrać akurat te potrawy?
Najpierw przygotowaliśmy sałatkę z bakłażana gotowanego na parze, następnie bulion z kuleczkami mięsnymi, kolejnym daniem był sezamowo-pikantny makaron i chińskie pierożki. Na koniec
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zabraliśmy się za deser z sokiem z pomarańczy i mleczkiem kokosowym.
Wybrałam te potrawy, ponieważ myślę, że po pierwsze są one zdrowe, a po drugie - bardzo typowe dla kuchni chińskiej. Nasze dania nie są w ogóle skomplikowane. Jedyne, co musisz zrobić,
to kupić i ugotować dobre produkty. Na dzisiejszym spotkaniu chciałam wszystkim przekazać, że
chińskie dania są proste, zdrowe i oczywiście pyszne.
Podczas gotowania zauważyłam, że do przygotowywania i jedzenia potraw używasz wyłącznie pałeczek. Czy jest to powszechne w Chinach?
Tak, myślę, że to pewnego rodzaju chiński sposób. Nie jestem jedyną osobą, która tak robi. Właściwie nie pamiętam już, kiedy nauczyłam się posługiwać pałeczkami. Aktualnie używam ich w
kuchni do wszystkiego. Zarówno do jedzenia, jak i próbowania i mieszania potraw podczas gotowania.
Co jest dla Ciebie najważniejsze w gotowaniu? Czy kierujesz się jakimiś szczególnymi zasadami?
Ciężko o jakieś konkretne zasady w kuchni chińskiej. Tak jak już wielokrotnie powtarzałam,
wszystko tu jest bardzo proste. Ale jest kilka zasad, których należy się trzymać. Na przykład musisz wiedzieć, kiedy dodać sos ostrygowy, a kiedy cukier, kiedy inne składniki. Jeśli się do tego
zastosujesz, Twoje chińskie potrawy będą naprawdę smaczne. Bez tego smak dania będzie już
całkiem inny. Ten mały sekret przekazali mi moi rodzice. Przyglądałam się, jak gotują i zawsze
dawali mi instrukcje: teraz dodaj sól, a teraz sos ostrygowy, nie później, bo danie nie będzie już
tak dobrze smakować. Dlatego myślę, że ta kolejność jest pewnego rodzaju zasadą w gotowaniu
chińskich potraw.
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Wywiad z Haiyan (Kasią) Li, ekspertką Akademii Smaku Siemens

Okiem eksperta

Prostota i lekkość
to kwintesencja
kuchni chińskiej

Czy kuchnia chińska może się czegoś nauczyć od kuchni polskiej?
Nie znam się zbyt dobrze na kuchni polskiej, jednak miałam okazję jej spróbować. Bardzo
lubię pierogi, a żurek jest chyba moją ulubioną polską potrawą. Uwielbiam jego kwaśny
smak. Dla mnie jest to po postu całkiem inna kuchnia, ale wciąż bardzo interesująca. Myślę,
że kuchnia chińska zawsze może się czegoś nauczyć od innych kuchni świata. Nie jest na
pewno tak, że jest ona lepsza od innych. Zawsze możesz coś poprawić. Na przykład ostatnio
miałam okazję ugotować polski makaron, ale trochę na chiński sposób. Muszę dodać, że
wyszedł bardzo dobry.
Jakie są typowe składniki, których używasz podczas gotowania?
Każda chińska rodzina ma w swojej kuchni sos sojowy, zarówno ten ciemny, jak i jasny. Dodatkowo olej sezamowy, sos ostrygowy, sos sambal (sos chili potrzebny do pikantnych dań)
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bym coś ugotować.
Masz swoje ulubione chińskie potrawy?
Bardzo lubię pierożki, natomiast zupy lubię jeść rano w ramach śniadania. Pozwala mi to
rozgrzać mój żołądek i od początku dnia czuć się dobrze.
Czym na tle innych kuchni wyróżnia się kuchnia chińska?
Kuchnia chińska jest bardzo zdrowa i lekka. Jak pewnie wszyscy mogli zauważyć podczas
warsztatów, nie używałam za dużo sosów w żadnym z dań. A to właśnie sosy sprawiają, że
nasze potrawy są ciężkie i trudne do strawienia. Powszechnie uważa się, że Chińczycy jedzą
dużo i zawsze mają większe porcje niż Europejczycy. Mogę przyznać temu całkowitą rację.
Powodem tego jest to, że nasze dania bazują głównie na warzywach (składają się one w
dużej mierze z wody, więc możesz pozwolić sobie zjeść ich więcej). Zawsze jest mi miło, gdy
słyszę, jak ktoś mówi, że nasze dania to smaczna kombinacja mięsa i warzyw. Na pewno
nie jest tak, że Chińczycy jedzą jedynie warzywa. Zawsze przygotowujemy je z mniejszym
dodatkiem mięsa. Takie zestawienie pozwala nam zachować potrzebny balans. Dzięki temu
nigdy nie martwię się, że zjadłam za dużo i przez to przytyję (śmiech).

Okiem eksperta

mnie o przygotowanie bez nich chińskiej potrawy, nie mam pojęcia, czy w ogóle potrafiła-
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Okiem eksperta

oraz ocet ryżowy. Myślę, że są to na tyle podstawowe składniki, że gdyby teraz ktoś poprosił

SAŁATKA
Z BAKŁAŻANA
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Sposób przygotowania:
1. Bakłażana kroimy najpierw w podłużne plastry, a następnie
w paski. Później gotujemy go na parze, do momentu aż będzie
miękki (ok. 10 minut).
2. Przygotowujemy sos: łączymy sos sojowy, olej sezamowy,
dressing ryżowy, cukier, sól oraz czosnek i bulion.
3. Polewamy sosem bakłażana. Odstawiamy na chwilę i podajemy.

Szef kuchni poleca

2 łyżki sosu sojowego jasnego House of Asia
1 łyżeczka oleju z prażonego sezamu House of Asia
2 łyżki dressingu ryżowego House of Asia
1 łyżka bulionu warzywnego House of Asia
1 łyżeczka sosu sambal oelek House of Asia
1 łyżeczka cukru
1 mały bakłażan
1 łyżka mielonego czosnku
Szczypta soli do smaku

19
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Ekspert poleca

Składniki:

BULION Z MIĘSNYMI
KULKAMI
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1 łyżka sosu sojowego jasnego House of Asia
1 łyżka oleju z prażonego sezamu House of Asia
1 łyżka sosu ostrygowego House of Asia
2 łyżki bulionu drobiowego House of Asia
200 g mięsa mielonego wieprzowego
1 łyżeczka mielonego imbiru
2-3 gałązki dymki
1 białko jajka
Pęczek świeżej kolendry, drobno posiekanej
1,5 litra wody

Sposób przygotowania:
1. Przygotowujemy farsz, łącząc dokładnie wszystkie składniki
(z wyjątkiem kolendry i 1 łyżki bulionu).
2. Zagotowujemy wodę, dodajemy pozostały bulion. Z pomocą
łyżki tworzymy mięsne kulki, które następnie wkładamy do wrzącej wody. Gotujemy ok. 3 minuty.
3. Porcje zupy z kulkami rozlewamy do miseczek. Dekorujemy kolendrą i podajemy.
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Ekspert poleca

Składniki:

MAKARON
SEZAMOWOPIKANTNY

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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1. Makaron gotujemy, odcedzamy, skrapiamy olejem sezamowym i dokładnie mieszamy.
2. Rozgrzewamy wok, dodajemy olej kokosowy. Po chwili dodajemy czosnek i imbir, następnie Sambal i mięso. Dokładnie
mieszamy.
3. Gdy mięso się usmaży, dodajemy makaron Vermicelli oraz
pozostałe składniki. Dokładnie mieszamy.
4. Porcje przed podaniem posypujemy sezamem i dymką. Podajemy.
TIP: W wersji wegetariańskiej mięso zastępujemy: 1 małą
czerwoną papryką, 4 dużymi pieczarkami, 2 jajkami. Paprykę
i pieczarki kroimy w paski. Dodajemy w miejsce mięsa wraz
z roztrzepanymi jajkami.
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200 g makaronu Vermicelli House of Asia
1 łyżeczka sosu Sambal Oelek House of Asia
1 łyżka sosu sojowego jasnego House of Asia
1 łyżka bulionu warzywnego House of Asia
1 łyżka sosu ostrygowego House of Asia
1 łyżeczka oleju z prażonego sezamu House of Asia
1 łyżeczka białego sezamu House of Asia
1 łyżka oleju kokosowego House of Asia
Dymka, posiekana
100 g mielonego mięsa wieprzowego
Po 1 łyżeczce mielonego czosnku i imbiru
Sól do smaku

Ekspert poleca

Składnik:

CHIŃSKIE PIEROŻKI
Składniki dla 4-5 osób (ok. 40 pierożków):
2 łyżki oleju kokosowego House of Asia
½ szklanki wody
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8 łyżek sosu sojowego jasnego House of Asia
4 łyżeczki sosu sojowego ciemnego House of Asia
4 łyżki dressingu ryżowego House of Asia
4 łyżeczki oleju z prażonego sezamu House of Asia
4 łyżeczki cukru
4 łyżeczki mielonego czosnku

Sposób przygotowania:
1. Przygotowujemy farsz, łącząc wszystkie składniki.
2. Przygotowujemy ciasto: mieszamy pałeczkami mąkę i wodę, następnie ugniatamy chwilę ręcznie aż będzie gładkie i odstawiamy przykryte na 30 minut. Po
tym czasie ciasto lekko wyrabiamy, a następnie nadajemy mu kształt długiego
kija o średnicy ok. 3 cm, który kroimy na małe kawałki (ok. 1,5 cm). Każdy kawałek rozwałkowujemy na okrągłe, cienkie placuszki.
3. Na środek każdego placuszka kładziemy porcję farszu i zawijamy w pierożek.
4. Rozgrzewamy patelnię, dodajemy olej, po chwili wodę. Gdy zacznie wrzeć
wkładamy pierożki i „smażymy” je ok. 15-20 minut.
5. Podajemy gorące. Zjadamy maczane w dipie.
TIP: W wersji wegetariańskiej mięso zastępujemy 200 g krewetek oraz 1/3 kapusty pekińskiej, wszystko kroimy w małą kostkę.

Ekspert poleca

Farsz:
1 łyżka mieszanki mielonego czosnku i imbiru
200 g mięsa mielonego wieprzowego
10 g krojonych grzybów mun House of Asia, drobno posiekane
10 g grzybów shiitake House of Asia, drobno posiekane
Pęczek świeżej kolendry, posiekanej
1 łyżka sosu sojowego jasnego House of Asia
1 łyżka sosu sojowego ciemnego House of Asia
1 łyżka oleju z prażonego sezamu House of Asia
1 łyżka bulionu drobiowego House of Asia
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Szef kuchni poleca

Ciasto:
10 łyżek mąki pszennej
Ok. 3/4 szklanki ciepłej wody

KOKOSOWY MUS
W POMARAŃCZY
Składniki:
2 łyżki mleczka kokosowego House of Asia
2 jajka
1 łyżka cukru
1 pomarańcza
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1. Roztrzepujemy w misce jajka z cukrem oraz mleczkiem kokosowym.
2. Pomarańczę kroimy na pół, delikatnie wyjmujemy miąższ i wyciskamy z niego sok, który następnie dodajemy do masy jajecznej.
3. Masą napełniamy skórki pomarańczy i gotujemy na parze do
ścięcia masy (15-20 minut).

siemens akademia smaku

Ekspert poleca

Sposób przygotowania:

Żyjesz intensywnie? Wybierz
urządzenia kompaktowe!

siemens akademia smaku
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Linia compact45 świetnie sprawdzi się tam, gdzie liczy się czas
i prowadzony jest nowoczesny styl życia. Piekarniki kompaktowe
o wysokości 45 cm pozwalają szybko i komfortowo przygotować
smaczny i zdrowy gorący posiłek. Doskonale sprawdzą się
zestawione w wygodny ciąg. Uzupełnienie zestawu stanowią
29
praktyczne szuflady do podgrzewania naczyń.
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Na pani blogu znajdują się przepisy w formie nagrań
wideo. Jest to na pewno bardziej pracochłonne niż
prowadzenie tradycyjnego bloga, gdzie mamy tylko
przepis i zdjęcie potrawy. Co panią skłoniło do tak dużego nakładu pracy?
Na moim blogu są przepisy z filmami, żeby każdy mógł
zacząć swoją przygodę z gotowaniem. Aby mógł podpatrzeć, jak coś zrobić, bo nie zawsze opisy oddają pewne
czynności, które musimy wykonać. Pomyślałam o tym,
kiedy przypomniałam sobie, jak sama wielokrotnie dopytywałam moją mamę przez telefon, jak coś trzeba zrobić. Trochę przez to chcę ułatwić pracę innym.
Jak się pani podoba gotowanie w formie takich warsztatów, na jakich dziś jesteśmy?
Szkolenia kulinarne to jest coś, w czym zawsze chętnie
biorę udział. Zawsze na nich uczę się czegoś ciekawego.
Warsztaty takie jak dzisiaj, czyli z rodowitą Chinką, są
szczególnie przydatne, bo wtedy można dowiedzieć się
trochę więcej o tradycji i sztuczkach kulinarnych, które
stosuje się w kuchni danego kraju oraz na własne oczy
zobaczyć, jak przygotowuje się typowe dania.
Jaka kuchnia króluje na pani blogu?
Najwięcej na moim blogu jest kuchni polskiej. Niekoniecznie kojarzonej z latami 70. i 80. Staram się, żeby
była to kuchnia zdrowa i dosyć nowoczesna. Kuchni
chińskiej nie ma tam zbyt dużo, ale na pewno dzisiejsze
warsztaty przyczynią się do tego, że będzie jej więcej.
W kuchni chińskiej bazujemy na pięciu podstawowych smakach: słonym, słodkim, gorzkim, kwaśnym
i ostrym. Który z nich jest w pani kuchni najczęstszym
gościem?
Chyba najczęściej można u mnie spotkać smak słony.
W daniach wytrawnych idę jednak w stronę dań ostrych.
Myślę, że kuchnia chińska to miejsce, w którym będę
odkrywać te smaki.

Czy lubi pani eksperymentować w kuchni?
Tak, najczęściej już na etapie zakupów zaczynam eksperymentować. Robiąc zakupy, okazuje się, że dodaję nowe produkty, niektóre z przepisu pomijam, a niektóre zamieniam.
Generalnie po to jesteśmy w kuchni, żeby się bawić jedzeniem
i żeby eksperymentować.

Wywiad z Anną Sudoł,
autorką blog grochemogarnek.pl
Często pisze pani na swoim blogu o zdrowych produktach. Czy kuchnia chińska jest zdrowa w porównaniu z innymi kuchniami świata?
Moim zdaniem kuchnia chińska jest troszkę wyjątkiem, bo używa się w niej bardzo wielu warzyw. Jest
też bardzo dobrym rozwiązaniem dla wegetarian.
Mamy tu dużo opcji, możemy użyć tofu, jak również
grzybów, które są świetnym źródłem białka i dlatego
często w domu przyrządzam chińskie potrawy.

Na językach

Na językach

Wywiad z Agnieszką Markiewicz,
autorką bloga talerzpokus.tv

KUCHNIA CHIŃSKA
JEST WYJĄTKOWA

Jest pani wegetarianką, w Polsce i w ogóle
w polskiej kuchni mięsne potrawy są bardzo
popularne, jak sobie pani z tym radzi?
Tak, jestem wegetarianką od wielu lat. Dlatego musiałam wypracować sobie na to jakiś sposób. Za
każdym razem, kiedy idę do restauracji, sprawdzam
wcześniej menu i uprzedzam znajomych, że wyjście
ze mną może być troszeczkę trudniejsze niż z ludźmi,
którzy jedzą mięso. Ale mam już kilka swoich ulubionych miejsc na takie wyjścia. Jak jadę w podróż, to
też jestem na to przygotowana. Staram się jeździć do
takich krajów, gdzie wegetarianie są traktowani na
równi z mięsożercami, czyli dla nich też znajdzie się
coś do jedzenia. I właśnie takim krajem są np. Chiny.
Które z dań, które dziś przygotowaliśmy najbardziej pani smakowało? Wiem, że przygotowywała
pani wersje wegetariańskie potraw. Czy któreś danie panią zaskoczyło?
Tak, przyrządzałam zawsze swoje wersje, oprócz sałatki z bakłażanem, która w oryginale była całkowicie
wegetariańska. I właśnie sposób przygotowania bakłażana był dla mnie bardzo zaskakujący, ponieważ
był gotowany na parze bez żadnych dodatków. Jeszcze nigdy nie robiłam go tak w domu, ale na pewno
spróbuję. Najbardziej smakował mi makaron ryżowy,
który dość często jem na co dzień. Dziś mogłam poradzić się ekspertki, więc zrobiłam go trochę w inny
sposób. Myślę, że będę to jeszcze powielać w przyszłości.
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Jak się pani podoba idea warsztatów Akademii Smaku Siemens?
Dla mnie to jest cudowny pomysł. Warsztaty są świetnym
rozwiązaniem, bo mogę poznać innych blogerów i dziennikarzy, czyli ludzi, z którymi mam kontakt jedynie w Internecie. A dzięki takim wydarzeniom jesteśmy w stanie zobaczyć
się na żywo.
Jaki smak dominuje w pani kuchni?
Zazwyczaj jest to smak słony, choć zaczynam się przekonywać do smaku ostrego. Już dziś wszyscy mogli się o tym
przekonać, próbując mojej wersji makaronu, bo była bardzo
pikantna.

siemens akademia smaku

W KUCHNI JESTEŚMY PO TO, ŻEBY
BAWIĆ SIĘ JEDZENIEM
I EKSPERYMENTOWAĆ

SZYBKO
I ZDROWO

JESTEM WIELBICIELKĄ
NOWYCH SMAKÓW

Wywiad
z Joanną Andrzejewską,
autorką bloga
eat4fit.com.pl

Na językach
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Czy podpatrzyła pani jakieś ciekawe kuchenne triki
naszej ekspertki?
Tak. Bardzo spodobał mi się sposób przygotowania
bakłażana na parze.
Jak się pani podoba idea warsztatów Akademii
Smaku Siemens?
Gotowanie w grupie jest przyjemne. To, że wspólnie
możemy później spróbować tego, co przygotujemy,
daje nam dużo satysfakcji. Oceniam więc całe warsztaty bardzo pozytywnie.
Czy udało się pani odnaleźć tutaj swoje miejsce?
Tak, jak najbardziej, wraz z pięcioma koleżankami,
z którymi bardzo się zintegrowałam przyrządzamy
razem już trzecią potrawę.

Kuchnia chińska z jednej strony bazuje na mięsie, np.
wieprzowinie czy drobiu, ale z drugiej strony są też wersje wegetariańskie potraw. Co jest pani bliższe?
Ja zdecydowanie jestem mięsożercą, więc potrawy mięsne!
Czy przygotuje pani któreś z dzisiejszych dań u siebie
w domu?
Tak, na pewno przygotuję dziś sałatkę z bakłażana,
o którym już wcześniej wspominałam. Wszystkie składniki
są w lodówce, także pomysł na kolację już mam.

Jakie dania królują w pani kuchni?
W mojej kuchni, przede wszystkim, królują dania makaronowe. Są to dania zarówno z kuchni azjatyckiej,
m.in. chińskie makarony z woka, ale również makarony japońskie, a także klasyczne włoskie dania. Mogę
powiedzieć, że makarony są najczęściej spotykane
w mojej kuchni.

Jak się pani podoba idea warsztatów Akademii Smaku Siemens?
Warsztaty Akademii Smaku Siemens to bardzo ciekawa inicjatywa. Podoba mi się możliwość poznawania różnego rodzaju kuchni od osób, które najwięcej wiedzą na ich temat,
jak np. dzisiaj w przypadku kuchni chińskiej, mamy okazję
uczyć się od kogoś, kto doskonale wie, jak te dania powinny
smakować.
Chińczycy przy tworzeniu swoich dań bazują na pięciu
podstawowych smakach: słonym, słodkim, gorzkim, kwaśnym i ostrym. Który z nich jest pani najbliższy?
Myślę, że ostry, a także kwaśny. Szczególnie lubię połączenie smaku ostrego i kwaśnego. Uzyskanie smaku kwaśnego
dzięki octowi ryżowemu i dodanie ostrych przypraw czyni
dania wyjątkowymi. Ja osobiście bardzo lubię takie połączenia.
Jakie składniki używane do przygotowania potraw na dzisiejszych warsztatach wydały się pani ciekawe?
Bardzo ciekawy wydał mi się bulion chiński. Do tej pory nie
spotkałam się z tym produktem, w związku z czym na pewno
będę chciała go wypróbować w swojej kuchni. A także inne
wykorzystanie oleju z prażonego sezamu. Używałam go
raczej do polewania makaronów na zimno, a tutaj ciekawe
było zastosowanie go do zupy.
Nasza ekspertka doprawia wszystkie potrawy na oko. Jak
okazuje się po drugich warsztatach z kuchni egzotycznej,
ten brak dokładnych proporcji jest typowy dla kuchni azjatyckiej. Czy gotując, trzyma się pani sztywno przepisu, czy
lubi dodać coś od siebie?
Wiele przepisów to są moje pomysły, dlatego kiedy powstają
jest to mocno sprawa wyobraźni i właśnie dodawania czegoś na oko. Później czasem bywa ciężko, żeby opisać np. ile
w rzeczywistości łyżeczek jakiegoś składnika dodałam. Ale
ostatecznie wszystko się udaje i dania na oko wychodzą najlepiej.
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Wspólnie ze swoimi czytelnikami odkrywa pani na
blogu różne kuchnie świata. Jakie ma pani doświadczenia z kuchnią chińską?
Niestety do tej pory nie udało mi się odwiedzić tego
rejonu świata. W związku z tym moje doświadczenia są
bardziej książkowe i powiedzmy - internetowe. Staram
się wyszukiwać jak najwięcej oryginalnych przepisów,
poznawać je i potem przedstawiać u siebie na blogu.
Cały czas dokształcam się, jeśli chodzi o kuchnię chińską i bardzo lubię poznawać te nowe smaki.

Czy zna pani kuchnię chińską?
Jest to raczej moje pierwsze zetknięcie z kuchnią chińską. Tym bardziej jest to dla mnie bardzo interesujące.

Na językach

Wywiad z Karoliną Bugajec, autorką bloga
kuchenne-wedrowki.blogspot.com

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

SMACZNIE I PROSTO

Czy są na pani blogu jakieś potrawy kuchni chińskiej?
Jeszcze nie, ale w najbliższym czasie, dzięki uczestnictwu w warsztatach kulinarnych Akademii Smaku Siemens, przepisy chińskie na pewno się pojawią.

Pani blog jest poświęcony przede wszystkim kuchni
polskiej. Jak się pani czuje na warsztatach poświęconych kuchni chińskiej?
Kuchnia chińska jest jedną z moich ulubionych kuchni, więc czuję się bardzo dobrze. Jest tu wyśmienite
jedzenie i na razie jest perfekcyjnie. Bardzo się cieszę, że wreszcie tu jestem, bo sporo słyszałam o tych
warsztatach.

siemens akademia smaku
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Kiedy pani gotuje, trzyma się pani przepisu, czy jest
to bardziej improwizacja? Nasza ekspertka mówi, że
wszystko dodaje na oko, bo została tego nauczona
przez rodziców, czy stosuje pani podobną zasadę?
W przepisach, które znam, improwizuję. Nigdy nie trzymam się proporcji typu łyżeczka soli, szczypta pieprzu,
zawsze próbuję delikatnie manewrować smakiem, żeby
wydobyć coś nowego. Ale przy daniach, które przygotowuję pierwszy raz, trzymam się proporcji, żeby poznać
zamysł twórcy przepisu.
Jakie danie najbardziej dziś pani smakowało i czy któreś z nich panią zaskoczyło?
Zdecydowanie smakowała mi sałatka z bakłażana, zaskoczył mnie też sposób przygotowania warzywa, jak
i składniki wykorzystane do sosu. Myślę, że to danie będzie później wielokrotnie pojawiało się na stole w moim
domu.
W kuchni chińskiej używamy takich składników, któ-

Jeśli kuchnia chińska to raczej wersja mięsna czy
wegetariańska?
Zdecydowanie mięsna!

Które z przygotowywanych dzisiaj dań wzbudza u pani
największą ciekawość?
Pierożki. Nigdy nie robiłam sama ciasta do pierożków chińskich i chętnie zobaczę, jak się je przygotowuje, żeby móc
później w domu faszerować nimi moją rodzinę.
Czy podpatrzyła pani jakieś ciekawe triki naszej ekspertki?
Bardzo mi się spodobało dodanie kolendry z olejem sezamowym do miseczki przed nalaniem zupy z mięsnymi kuleczkami. Na pewno to wypróbuję.

Na językach

Na pani blogu można znaleźć bardzo ciekawe przepisy na tradycyjne i trochę zapomniane dania, jak np.
legumina czy też takie smakowite dodatki, jak syrop
miętowy, truskawkowy. Co panią inspiruje do wyszukiwania takich tradycyjnych przepisów?
Uwielbiam odkurzać stare przepisy z zeszytu mamy
i z książek kucharskich należących jeszcze do babci. Czasami w tych zapiskach jest głębia smaku, mnóstwo inspiracji i pomysłów. Uwielbiam też przypominać o nich
swoim najbliższym, którzy te smaki kochają.

Wywiad z Ullą Pałką, autorką bloga
kuchnianawzgorzu.pl

39

re nie są zbyt popularne w Polsce, np. sosu ostrygowego,
sosów sojowych. Czy jest pani otwarta na takie nowe, egzotyczne smaki?
Chętnie ich próbuję. I jeżeli jest to tylko możliwe, staram się je
wykorzystywać w swojej kuchni.
Jak się pani gotuje w tak licznym gronie?
Cudownie. Jest to niesamowite przeżycie, bo zwykle w kuchni
jestem sama lub ewentualnie jeszcze tylko z jedną osobą. Tutaj jest duże grono, jedna osoba coś kroi, druga przygotowuje sos. Współpraca układa się bardzo pozytywnie i myślę, że
będę teraz częściej zachęcała członków rodziny do wspólnego
gotowania.
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Na językach

Wywiad z Moniką Piłką,
autorką bloga zapach-domu.blogspot.com
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O czym pamiętać przy
planowaniu zabudowy?
Czy wiesz, że w wybranych modelach okapów szufladowych
Siemens możesz dowolnie umiejscowić panel sterowania:
u góry, z przodu, a nawet z boku okapu? Dzięki temu masz
zdecydowanie więcej możliwości przy planowaniu zabudowy.
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Jedenaście wyjątkowych spotkań
z ekspertami i świetnymi kucharzami
zaowocowało 11. wydaniami magazynu
Akademii Smaku Siemens.
Zapraszamy do lektury
poprzednich numerów,
życzymy wielu smacznych
inspiracji i dziękujemy,
że byliście z nami.
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