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MAMY WIEDZĄ, CO DOBRE
Listopadowe warsztaty Akademii Smaku Bosch w całości poświęcone były kobietom, które przeżywają szczególny okres w swoim życiu, a mianowicie ciążę
i laktację. Jak zapewnić dziecku w łonie matki wszystkie niezbędne witaminy
i składniki odżywcze? Czy w ciąży potrzebna jest jakaś szczególna dieta? Co
wpływa na laktację i czy mleko matki zawsze jest najlepsze dla malucha? Te
i wiele innych pytań nurtują przyszłe mamy. Na naszym spotkaniu, dzięki
wykładowi i żywej dyskusji z ekspertką ds. dietetyki Ewą Ceborską-Scheiterbauer, uczestniczki spotkania dowiedziały się wielu ciekawych i momentami
zaskakujących rzeczy. W rozmowach podkreślały, że wiedza, którą otrzymały,
jest bardzo ważna i przydatna. Te kilka godzin spędzonych w gronie właściwie
samych kobiet wytworzyło niezwykłą, ciepłą atmosferę.
Po wykładzie i dyskusji przyszedł czas na część praktyczną. Zaproszeni go-

akademiasmakuonline.pl

ście pod opieką ekspertki kulinarnej Akademii Smaku Julity Strzałkowskiej
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oraz blogerki kulinarnej Anny Kosternej-Kaczmarek zabrali się za wspólne

O jednej
z najzdrowszych
kuchni świata
opowiada

Haiyan Li

gotowanie. Na menu złożyły się takie dania, jak jaglanka z jogurtem i musem
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owocowym, placuszki z kaszy gryczanej z dwoma dipami, zupa marchewko-

Chińskie pierożki
Mus kokosowy
w pomarańczy

Partner:
Organizator:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

wa o orientalnej nucie, dorsz z pietruszkowym pesto, tagliatelle z marchewką i brązowym ryżem, szaszłyki z jogurtowego kurczaka z sosem kolendrowym na cytrynowym kuskusie z pieczonymi bakłażanami, a na deser sernik
jaglany, podany z musem owocowym.
Czego dowiedziały się uczestniczki warsztatów pt. „Jedz zdrowo: przyszła
mama w kuchni”? Które dania zostały ocenione jako najsmaczniejsze? To
wszystko oraz fotorelację ze spotkania znajdziecie w najnowszym magazynie, do którego lektury serdecznie zapraszamy.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Ewa Ceborska-Scheiterbauer
Specjalistka z dziedziny dietetyki

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na specjalizacji Dietetyka.
Od 8 lat zajmuje się pacjentami, którzy chcieliby powrócić do wymarzonej
masy ciała, kobietami w ciąży, a także osobami z cukrzycą, wysokim cholesterolem i innymi schorzeniami. Stara się uwzględnić każdą indywidualną prośbę w doborze planów dietetycznych. Specjalistka od tzw. trudnych zadań.
Pomaga pacjentom chorym na nowotwory podczas chemio- i radioterapii.
Autorka opracowań „Żywienie w szpiczaku mnogim”.
Układa diety dla par, które starają się o dziecko. Dzięki temu przyszło już na
świat kilkoro maluchów.
Współpracuje także z firmami spożywczymi, farmaceutycznymi, generycznymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Autorka wielu opracowań do
prasy, a także częsty gość w różnych stacjach telewizyjnych i radiowych.
Prywatnie uwielbia góry i las pod każdą postacią. Wolny czas często spędza
w podróży ze swoją rodziną, w tym z paromiesięcznym Fabianem.
„Dietetyka to forma leczenia i poprawiania samopoczucia każdego człowieka.
Dietetyka to profilaktyka chorób cywilizacyjnych, to także gwarancja dużej
ilości sił witalnych na całe lata. Dietetyka to jednocześnie moja pasja i zawód,
a każdy pacjent to nowe wyzwanie.”
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Od dawien dawna kobiety w ciąży słyszały, że w tym szczególnym okresie
powinny jeść wszystko i to za dwie osoby. Obecnie wiadomo, że takie podejście jest błędne i naraża zarówno mamę, jak i dziecko na różne nieprzyjemne konsekwencje.
Ekspertka Akademii Smaku, dietetyczka, która od 14 lat zajmuje się żywieniem kobiet w ciąży i podczas laktacji - Ewa Ceborska-Scheiterbauer - zwróciła szczególną uwagę na wciąż pokutującą zasadę jedzenia „za dwoje”.
Zapewnienie zdrowia sobie i dziecku wymaga innego podejścia do diety
kobiet w ciąży. Ilość dostarczanej energii potrzebnej do prawidłowego rozwoju dziecka jest ściśle określona według kolejnych trymestrów ciąży. I tak,
w pierwszym trymestrze przyszła mama nie powinna w ogóle zwiększać
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ilości spożywanych kalorii, w drugim trymestrze powinna zwiększyć dzien-
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natomiast w ostatnim trymestrze, wbrew ogólnie przyjętej logice, kobieta
powinna zwiększyć spożycie kalorii tylko o 115 kcal, co odpowiada jednemu
małemu bananowi. Stosowanie się do powyższych zasad zapewni prawidłowy rozwój dziecka, a mamie pozwoli zachować odpowiednią wagę podczas
ciąży i po niej. Kobieta o prawidłowej wadze przed ciążą może przytyć 10
do15 kg, każdy dodatkowy kilogram jest zbędny i będzie trudno go trudno
zrzucić.
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ne spożycie o około 360 kcal, co odpowiada średniej wielkości obiadowi,

Najlepszy pokarm dla malucha
kę Akademii, była laktacja i wpływ pokarmu matki na zdrowie i rozwój dziecka. Podobnie jak w innych kwestiach dotyczących ciąży, tak
i w tej spotykamy się z dużą ilością mitów i nie do końca sprawdzonych
informacji. Powszechne są opinie, że np. bawarka i bezalkoholowe
piwo karmelowe wzmagają laktację, lampka wina w ciąży nie może
zaszkodzić, a nawet jest wskazana, a mama karmiąca powinna trzymać
się bardzo restrykcyjnej diety.
Rozmowa z ekspertką pomogła rozwiać wiele wątpliwości. Jak się okazuje, na laktację wpływ mają trzy rzeczy: zdrowa, zróżnicowana dieta,
odpowiednia ilość płynów wypijanych przez kobietę (zwłaszcza ważna
jest tutaj woda mineralna) oraz regularne przystawianie malucha do
piersi.
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Wbrew obiegowym opiniom i zwyczajom żywieniowym świeżo upieczonych mam w czasie laktacji karmiąca mama powinna jeść wszystko.
Oczywiście musi uważać na potrawy bardzo pikantne i ciężkostrawne,
lecz urozmaicenie jadłospisu mamy wpływa na bogactwo naturalnego
pokarmu przeznaczonego dla maluszka.
W okresie karmienia piersią najważniejsze jest zachowanie czujności
i obserwacja reakcji dziecka po karmieniu. Jeżeli w ciągu sześciu godzin po jedzeniu, dostrzegamy u niego niepożądane reakcje, np. kolkę
lub ból brzuszka, wówczas możemy się dowiedzieć, czego nasza pociecha nie toleruje i jakich produktów powinniśmy się wystrzegać. Na
spotkaniu poruszona została także kwestia wprowadzania do jadłospisu dziecka sztucznych, modyfikowanych mieszanek mlecznych dostępnych w sklepach i aptekach. Nic nie zastąpi naturalnego i najzdrowszego pokarmu, jakim jest mleko kobiety. Jedynym wyjątkiem od tej
reguły jest silne uczulenie malucha, ale stwierdzić je może tylko lekarz.
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Jednym z głównych tematów, które zostały omówione przez ekspert-

Programowanie żywieniowe
Zdaniem ekspertki warsztatów kobiety dużą większą wagę
przywiązują do karmienia piersią, a nie do okresu ciąży. Często w ciąży kobiety pozwalają sobie bardzo przytyć, zupełnie
i okazuje się, że ma jakieś alergie, cierpi na kolki, decydują
się na bardzo restrykcyjną dietę. A tak naprawdę powinno być
odwrotnie. W czasie ciąży kobiety powinny zwracać szczególną uwagę na to, co jedzą, jak jedzą i ile jedzą. A gdy karmią
piersią, powinny włączyć do diety praktycznie wszystkie produkty i dopiero później modyfikować je, jeżeli coś niepokojącego dzieje się z niemowlęciem, np. ma kolki, pojawia się
wysypka lub jakaś alergia.
Programowanie żywieniowe to termin, który bardzo zaciekawił i wywołał dyskusję wśród zebranych gości. Okazuje się, że
to, jak je matka, wpływa na to, co w przyszłości dziecko będzie
lubiło, a czego nie. Programowanie żywieniowe determinuje
na choroby cywilizacyjne. Jeżeli matka, a zatem i dziecko, są

też to, czy nasze dziecko będzie zdrowe czy bardziej narażone
niedożywieni w okresie ciąży, to dziecko jest narażone na otyłość w późniejszym wieku, ponieważ jest „zaprogramowane”
na to, że ma mniej energii i składników odżywczych.
Kolejna rzecz, którą można zaprogramować to alergie pokarmowe i nietolerancje produktów. Jeżeli dieta w ciąży jest uboga i mało urozmaicona to dziecko jest zdecydowanie bardziej
narażone na alergie pokarmowe. Bardzo ciekawe jest też to,
że jeśli okres ciąży przypada na miesiące, gdy jest dużo świeżych owoców i przyszła mama wprowadza je do swojej diety,
to dziecko po urodzeniu także będzie lubiło owoce. Analogicznie, dzieci, których matki jedzą dużo warzyw też chętniej je
jedzą.
Istnieje pogląd, że im więcej witamin kobieta przyjmuje w ciąży, tym waga dziecka jest większa. Nie jest to potwierdzona
teoria. Dietetyk Ewa Ceborska-Scheiterbauer zwróciła szczególną uwagę na kwestię suplementacji diety w trakcie ciąży,
np. witamin A, D, E, K nie wolno przyjmować w dużych ilościach, ponieważ kumulują się w organizmie.
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nie przejmują się dietą. Dopiero później, gdy dziecko się rodzi

ZAPROGRAMUJ
SWOJE DZIECKO,
BY BYŁO ZDROWE
Wywiad z Ewą Ceborską-Scheiterbauer,
ekspertem Akademii Smaku Bosch
Dzisiaj mówiła Pani o programowaniu żywieniowym w ciąży. Ten termin bardzo zaciekawił
uczestniczki warsztatów. Co to jest?
Programowanie żywieniowe w ciąży to taka zależność – od tego, jak kobieta je w ciąży, zależy
to, czy dziecko później będzie zdrowe, czy częściej będzie chorować oraz jakie będzie mieć
preferencje żywieniowe. Jeżeli w czasie ciąży albo przed nią z jakichś powodów mamy niedobory witaminowe, mineralne, białkowe czy energetyczne, bo np. ciągle jesteśmy na diecie
odchudzającej, wtedy istnieje ryzyko, że dziecko, które urodzimy będzie bardziej narażone na
choroby cywilizacyjne, ale także na alergie czy nawet choroby nowotworowe.
No właśnie, jak to jest z tą dietą? Wiadomo, że każda kobieta chce się czuć w ciąży dobrze
i nie chce zbyt dużo przytyć. Mówiła Pani dzisiaj o tym, ile można przytyć w ciąży, a ile to jest
stanowczo za dużo.
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.
Jest sporo popularnych mitów dotyczących ciąży i karmienia piersią. Często się Pani z nimi
spotyka?
Często spotykam się z takim poglądem, że jedna lampka wina nie zaszkodzi przyszłej mamie.
Niektóre kraje zalecają nawet małą ilość alkoholu w ciąży. Ja jestem zwolenniczką całkowitej abstynencji. Nie można narażać dziecka na wpływ alkoholu, bo to może zaburzyć rozwój
malucha. Dużo kobiet jest też na bardzo surowej diecie w czasie karmienia piersią, mówi
się, że można wtedy jeść tylko gotowanego kurczaka, chleb. A prawda jest taka, że w czasie
laktacji najważniejsze jest to, żeby jeść wszystko, zwłaszcza ważne są produkty pełnowartościowe, łatwostrawne. Dopiero jeżeli zauważymy jakieś niepokojące objawy, np. ból brzuszka
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u dziecka, wysypkę, wtedy eliminujemy konkretne produkty. Jest też taki mit, że bawarka
czy karmelowe piwo bezalkoholowe wzmagają laktację, ale nic z tego nie jest potwierdzone.
Liczy się odpowiednia dieta i odpowiednia ilość płynów np. wody mineralnej oraz regularne
przystawianie dziecka do piersi – to są elementy, które wpływają na laktację.

śniej, a potem kontynuować jego zażywanie przez pierwszy trymestr ciąży, chyba że lekarz
zdecyduje, że potrzebne jest wydłużenie suplementacji na kolejne trymestry.

Warzywa
. dla malucha?
. ,
Alez tak! To prostsze niz myslisz.

Czy są jakieś potrawy, których kobieta w ciąży absolutnie nie powinna jeść?
Kobieta w ciąży nie powinna jeść surowego mięsa, surowych ryb, serów pleśniowych, a także

Okiem eksperta

surowego mleka i produktów z jego udziałem. Również surowe jaja i alkohol nie są wskazane.
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Mówiła Pani dzisiaj jeszcze bardzo ważną i ciekawą rzecz o przesadnej suplementacji diety
witaminami. O co chodzi?
Kobiety bardzo często lubią przedobrzyć. Wiadomo, że chcą jak najlepiej dla swojego dziecka,
ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli suplementujemy dietę witaminami czy składnikami mineralnymi z jednego źródła to już kolejne źródła powinny być konsultowane albo z lekarzem,
albo z dietetykiem. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E, K – to są takie witaminy,
które mogą być szkodliwe i dla matki, i dla dziecka.

Jedną z największych zagadek, nad którą głowią się rodzice,
to co zrobić, by maluch jadł wszystkie posiłki prawidłowo,
nie przebierał i nie marudził.
Często dzieci wybierają z talerza sprawdzone przez siebie
produkty, odmawiając spróbowania nowych smaków oraz,
preferowanych przez rodziców, zdrowych warzyw. Jak więc
sprawić, aby maluch chętniej je jadł? Poniżej opiszemy kilka
sztuczek, które mogą pomóc przekonać do nich pociechę.
1. Nie czekaj z wprowadzeniem warzyw, ale zrób to mądrze!

Już od 18. miesiąca życia można powoli uzupełniać posiłki o warzywa stworzone specjalnie dla dzieci. Ale ważne aby robić to racjonalnie.

Na początku warzywa warto zmiksować, zanim wprowadzisz kawałki.
Zacznij też od warzyw pojedynczych, zanim wprowadzisz mieszanki. Idealnie się tu spiszą Bonduelki: Młoda Marchewka, Kukurydza czy Groszek.

2. Atmosfera ma znaczenie!

Jedzenie warzyw powinno być normalną czynnością, przyjemną.
Nie wolno dziecka karać za niejedzenie, ale też nie nagradzać za zjedzenie,
aby obiecany prezent nie był celem sięgania po warzywa. Maluch też
chętniej zje warzyw, gdy zobaczy że sama po nie sięgasz.

5. Niech dziecko towarzyszy Ci w przygotowaniu posiłku!

Malec nie będzie narzekać, że jest niedobre, skoro przygotował obiad
razem z Tobą.

6. Przy stole, opowiedz historię wokół warzywa.

Okiem eksperta

Kwas foliowy kobieta powinna przyjmować już przed ciążą. Mówi się, że nawet pół roku wcze-

Zadaj kilka zagadek, aby dziecko samo mogło zgadnąć, co się
znajduje w posiłku, który stoi przed nim. To sprawi, że maluch
będzie kojarzył jedzenie z ciekawym przeżyciem, a nie z przykrym obowiązkiem. W tej sztuce na pewno pomogą Ci Kukurydza
i Groszek Bonduelle!

7. Bawcie się!

Nie zmuszaj dziecka do jedzenia warzyw – to powinna być sama
przyjemność. Razem ułóżcie na talerzu uśmiech albo słońce 17
z kukurydzy i obserwuj, jak Twoje dziecko zajada się warzywami!

8. Nie poddawaj się!

Jeśli maluch nie zje warzyw dzisiaj, czy jutro to jeśli będziesz
konsekwentna na pewno się uda pojutrze! Pamiętaj, że dla dziecka
nowość oznacza odrzucenie! Maluch do jedzenia w jasnych kolorach
może się przyzwyczajać do 3 podejść, a do ciemnego jedzenia,
nawet do 12!

3. Warzywa naszymi przyjaciółmi!

Czytaj bajki o warzywach, opowiadaj o tym, jak duże znaczenie mają
w rozwoju dziecka oraz ile witamin zawierają. Maluch to na pewno
zapamięta.
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Kwas foliowy jest w trakcie ciąży bardzo ważny?

4. Pokaż dziecku, jak rosną warzywa.

Im więcej się o nich dowie, tym bliższe mu się staną. A może pokusicie się
o zasianie domowego zielnika?

Warzywne smakolyki
- w praktyce
SAŁATKOWA BOMBA WITAMINOWA:
To bardzo proste!
Użyj Kukurydzy Bonduelki,
pokrój mango na kawałki, posyp
suszoną żurawiną i dodaj kilka
liści szpinaku. Kolorowo, zdrowo
i z nutką naturalnej słodyczy.
Idealnie!

CZY WIESZ ŻE: kukurydza Bonduelle jest
naturalnie słodka – bez dodatku cukru i bez GMO.

KREMOWA ZUPA Z GROSZKU:
W garnku zagotuj szklankę
mleka, Groszek Bonduelki
i łyżkę masła. Wszystko zmiksuj blenderem na gładki krem.
Na wierzchu namaluj jogurtem
naturalnym uśmiech.

CZY WIESZ ŻE: groszek Bonduelle jest
wyjątkowo soczysty i delikatny.

POMARAŃCZOWY DODATEK DO OBIADU:
Marchewkę Bonduelki pokrój
na połówki, dodaj pokrojoną
pomarańczę bez błonek
i pokrojone jabłuszko. Wszystko
polej odrobiną oliwy. Taki
zestaw doda koloru każdemu
obiadkowi!
CZY WIESZ ŻE: marchewka Bonduelle ma
rozmiar mini – zbierana jest na wczesnym etapie,
dlatego jest tak pełna koloru, smaku i idealnie
mieści się w rączce dziecka!

GOTOWANIE JEST DLA MNIE
PODĄŻANIEM ZA SMAKIEM,
JEGO ODKRYWANIEM
I UTRWALANIEM
Wywiad z Julitą Strzałkowską, ekspertem kulinarnym Akademii Smaku Bosch
i założycielką społecznościowego portalu o gotowaniu
wrzacakuchnia.pl
Na Twoim portalu można założyć swój profil, dodawać przepisy, zapytać o radę, jeśli ktoś ma „kuchenny”

Akademia Smaku BOSCH
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Jakie dania przygotowywałaś dziś wraz z uczestnikami warsztatów Akademii Smaku Bosch?
Dzisiaj przeszliśmy przez cały potencjalny dzień żywieniowy kobiety w ciąży lub matki karmiącej. Zaproponowałam w sumie sześć przepisów. Wszystkie dzisiejsze przepisy są przygotowane jako przepisy dla kobiet
w ciąży, wystarczy dodać lub odjąć jakieś produkty i będą to przepisy dobre dla matek karmiących. Są one
również wskazane dla całej rodziny. Zaczęliśmy od kaszy jaglanej na śniadanie. Kaszę jaglaną robię codziennie, od około października do marca i zajada się nią cała moja rodzina, czyli ja, mój mąż i dwóch synów.
Wiem, że dobrze sprawdza się w roli śniadania, rozgrzewa organizm w czasie chłodów. Jest taką potrawą
wspomagającą nasze zdrowie. Później zrobiliśmy placki z gotowanej kaszy gryczanej z dwoma dipami –
humusem, bardziej rekomendowanym dla kobiet w ciąży i z pastą z pieczonych buraków z białym serem
– dużo delikatniejszym sosem dla kobiet karmiących. Kolejnym daniem była popularna marchwianka, ale
w nowej odsłonie. Chciałam obalić mit marchwianki, czyli zupy z marchwi, która jest bardzo prosta, tania
i dostępna dla każdego. Dodając do niej ciekawe produkty np. mleko kokosowe, imbir, kolendrę, wyczarowujemy zupełnie nowy, interesujący smak. Widziałam po osobach zebranych na dzisiejszych warsztatach, że
większości ta zupa bardzo smakowała.
To prawda, bardzo wiele osób mówiło, że zupa jest naprawdę pyszna
Właśnie o to tak naprawdę chodziło. Chciałam przekonać innych, że marchwianka może być interesująca, jeśli
dodamy do niej nietypowe składniki.

Od kuchni

Kilka lat temu mieszkałam w Stanach Zjednoczonych i obserwowałam tam, jak dynamicznie rozwijają się różne fajne portale społecznościowe. Jednocześnie zauważyłam też, że w Polsce mamy bardzo dużo ciekawych
blogów, z rewelacyjnymi przepisami i ładnymi zdjęciami. Natomiast zazwyczaj na portalach kulinarnych,
które już istniały, znajdowało się mnóstwo różnych przepisów, które nie były selekcjonowane. Wchodząc
na takie portale, miałam wrażenie, że nad przepisami nie ma żadnej kontroli, brakowało mi też wysokiej
jakości fotografii. Postanowiłam połączyć dwie rzeczy: dobre, sprawdzone przepisy z ładnymi zdjęciami, ale
chciałam też zbudować całą społeczność, która będzie bliżej związana z Wrzącą Kuchnią. Mam nadzieję, że
w jakiś sposób mi się to udaje.
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Od kuchni

dylemat. Można również kupić różne produkty spożywcze. Skąd pomysł na tak wszechstronny portal?

A kolejne dania?
Później zajęliśmy się drugim daniem. W pierwszej wersji był to dorsz pieczony z masłem, na brązowym ryżu
z dodatkiem pesto pietruszkowego i tagliatelle marchewkowego. Po rozmowie z dzisiejszą ekspertką – dietetyczką Ewą, okazało się, że jest to danie idealne dla kobiet w ciąży. Zawiera w sobie kwasy omega-3 z ryby,
beta-karoten z marchewki, mamy też drogocenną pietruszkę, która jest bogata w żelazo. Druga propozycja to
szaszłyki z kurczaka. Potraktowaliśmy je trochę inaczej niż zazwyczaj, bo zrobiliśmy z nich tzw. harmonijki – mięso
trzeba pokroić dosyć cienko, potem namoczyliśmy je w jogurcie z dodatkiem cytryny – spowodowało to, że pierś
kurczaka, która zazwyczaj jest suchym mięsem była dość soczysta. Do szaszłyków przygotowaliśmy jogurtowy
sos kolendrowo-miętowy, który zrobił z kurczaka coś atrakcyjnego. Szaszłyki podaliśmy na cytrynowym kuskusie
z pieczonym bakłażanem. Naszym ostatnim daniem był sernik z kaszy jaglanej - i tu bardzo ciekawa rzecz - udało
nam się zrobić sernik, który nie zawiera w sobie masła, czyli jest dość dietetycznym, a przy okazji bardzo zdrowym
deserem. Zawierał kaszę jaglaną, biały ser i tylko 4 łyżeczki cukru na 10 porcji! Podaliśmy go z musem malinowym
i ozdobiliśmy miętą. To naprawdę świetny deser i mam nadzieję, że innym także smakował.

Akademia Smaku BOSCH
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Na swoim portalu piszesz o sobie, że gotowanie, jedzenie i karmienie rodziny to Twoja pasja oraz, że masz dwóch
kulinarnie wymagających synów. Czy jedzą wszystko, co im zaserwujesz? Czy może są wybredni w kwestii jedzenia?
Mój starszy syn, który ma 8 lat, tak naprawdę je wszystko. Jestem bardzo zadowolona, że przez moją, swego
rodzaju „indoktrynację żywieniową” jest bardzo świadomy pewnych rzeczy. Ostatnio było u niego w szkole spotkanie z dietetykiem. Pani dietetyczka zapytała dzieci, jakie jedzenie, produkty są najbardziej niezdrowe? Część
dzieci powiedziała, że np. McDonald’s, niektóre wymieniły konkretne marki słodyczy lub jakieś batony, a mój syn
powiedział, że niezdrowy jest… syrop glukozowo-fruktozowy. I tak naprawdę to jest moje największe zwycięstwo
– nawet 8-latek wie, że istnieje coś takiego jak syrop glukozowo-fruktozowy i że nie kupujemy pewnych produktów, które go zawierają, właśnie ze względu na to, że jest on niezdrowy. Jeśli chodzi o drugiego syna, który ma
4 lata, to jest tak, że codziennie nad nim pracuję. Zaczął jeść jaglankę, co jest już dużym postępem, ponieważ
bardzo długo oponował. Często muszę iść jeszcze na kompromisy, jeśli chodzi o jego smaki i preferencje. Nie
zmuszam go do niczego, pokazuję jednak, że coś nowego można jeść i namawiam go do próbowania. Staram się,
żebyśmy zawsze wspólnie, całą rodziną jedli razem dwa posiłki, zazwyczaj jest to śniadanie rano i obiadokolacja
wieczorem. Wydaje mi się, że to jest tak, że małe dzieci, widząc starszego brata czy rodziców, którzy coś jedzą,
świadomie też chcą zaryzykować i spróbować. Myślę, że tak naprawdę pokazywanie dzieciom, że nie jemy tylko
dlatego, żeby przeżyć, ale też dlatego, że coś jest smaczne, ma kolor, ma ciekawą fakturę, jest najważniejsze. Jestem osobą, która jest w stanie poświęcić całą sobotę i niedzielę na gotowanie. Oczywiście trochę się przy tym
męczę - jak każdy, kto dużo gotuje. Ale satysfakcja, którą czuję po ugotowaniu potrawy i gdy widzę, że komuś ona
smakuje jest dla mnie największą nagrodą.
Jak oceniasz dzisiejszych uczestników warsztatów? Czy dobrze sobie radzili, gotując w tak dużym gronie?
Bardzo dobrze! Przygotowałam przepisy, które były dość wymagające. To nie były przepisy typu: wrzucimy trzy
składniki, wymieszamy i podajemy. Starałam się wszystkim najpierw opowiedzieć, co będziemy dziś robić i muszę
powiedzieć, że gotowanie szło nam bardzo sprawnie. Wszystkie dania się udały, łącznie z sernikiem, który był
dzisiaj chyba najtrudniejszą potrawą do przygotowania.

Od kuchni

Nasiona Chia są bogate w kwasy omega-3 roślinne. Użyliśmy nasion Chia w tym przepisie ze względu na to, że
oprócz białego sera, kaszy jaglanej, była w nim tylko jedna łyżka mąki ziemniaczanej i tylko dwie łyżki mąki pszennej. Te nasiona dodane do potrawy wytwarzają charakterystyczną lepką otoczkę wokół siebie i dzięki tym właściwościom dały nam gwarancję, że sernik nie będzie suchy. Składniki lepiej się związały, a sernik się nie rozpada.
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W tym deserze był bardzo ciekawy dodatek – nasiona Chia. Dlaczego ich użyłaś?

Dla 2 osób
Czas przygotowania: 40 min.

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

Akademia Smaku BOSCH
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Dorsz:
30 dag polędwicy z dorsza
2 łyżeczki masła
Sól do smaku
Pietruszkowe pesto
Garść natki pietruszki
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki soku z cytryny
Szczypta soli

Sposób przygotowania:
Rybę myjemy i osuszamy. Kroimy na ilość porcji, które będziemy
podawać, oprószamy solą. Układamy w naczyniu (do pieczenia
lub parowania), na każdą porcję ryby kładziemy ok. 1 łyżeczkę
masła.
Pieczenie: wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni
C i pieczemy ok. 12-15 minut.
Parowanie: wstawiamy do piekarnika parowego na 10-12 minut.

TAGLIATELLE
Z MARCHEWKI
I BRĄZOWYM RYŻEM
Dla 2 osób
Czas przygotowania: 40 min.

Składniki:
Tagliatelle z marchewki:
1 duża marchewka
1 łyżka masła
Ryż:
1 paczka ryżu brązowego Kupiec
Szczypta soli
Opcjonalnie: 1 łyżeczka masła

Sposób przygotowania:
Tagliatelle z marchewki:
Marchewkę obieramy, myjemy i osuszamy. Poprzeczną obieraczką do warzyw ścinamy kolejne części marchewki. Powinny powstać długie paski przypominające makaron tagliatelle
(im dłuższa marchewka, tym lepiej). Na patelni, na małym
ogniu roztapiamy masło, dodajemy marchewkę, doprawiamy solą, mieszamy i po ok. minucie zdejmujemy całość. Marchewka powinna być lekko miękka, ale nadal chrupiąca.
Brązowy ryż:
Ryż gotujemy zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Do przygotowanego ryżu możemy dodać łyżeczkę masła, wzmocni
ona smak ryżu.

Podanie:
Na talerzu układamy porcję ryżu, na niej rybę. Rybę polewamy pietruszkowym pesto. Obok układamy marchewkowe
tagliatelle.
*świeże pesto, ze względu na obecność cytryny po 2. miesiącu karmienia piersią
**wersja bez pesto od pierwszych dni karmienia

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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DORSZ
Z PIETRUSZKOWYM
PESTO

JAGLANKA
Z JOGURTEM,
MUSEM JABŁKOWYM
I KARMELIZOWANYMI
JABŁKAMI

Szef kuchni poleca

Czas przygotowania: 20 min.

Składniki:
Kasza:
½ kubka kaszy jaglanej Kupiec
szczypta cynamonu*
szczypta imbiru, tartego suszonego*
100 ml jogurtu (mleka lub mleka roślinnego)
1 przecier owocowy (np. jabłkowy)

Akademia Smaku BOSCH
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Karmelizowane jabłka:
1 jabłko
1 łyżka masła
2 łyżeczki cukru brązowego

Sposób przygotowania:
Kasza jaglana:
Odmierzoną kaszę jaglaną przekładamy na sitko, przelewamy
zimną wodą. Następnie przekładamy do garnka, zalewamy
250 ml zimnej wody (zasada stała przy gotowaniu kaszy jaglanej to proporcje 1:2 - jedna porcja kaszy na dwie porcje
wody). Na dużym gazie doprowadzamy kaszę do zagotowania,
po czym zmniejszamy gaz na minimum i gotujemy do wygotowania wody, zazwyczaj ok. 10 minut. Pod koniec gotowania
dodajemy cynamon i imbir. Po wyłączeniu gazu pozostawiamy kaszę pod przykryciem na kilka minut, aby „doszła“ i była
sypka.
Karmelizowane jabłka:
Jabłka przekrajamy na pół, usuwamy gniazda, kroimy je
w cienkie plastry. Na ciepłej patelni rozpuszczamy masło,
układamy plastry jabłka i smażymy je z każdej strony (jabłka
smażymy na średnim ogniu, nie chcemy spalić masła), posypujemy cukrem i chwilę czekamy, aż cukier zacznie się karmelizować. W karmelu smażymy jabłka z obu stron.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.

Podanie:
Do miseczek nakładamy kaszę jaglaną, polewamy jogurtem
(mlekiem lub mlekiem roślinnym), przecierem owocowym,
dekorujemy karmelizowanymi jabłkami i świeżą miętą.
*cynamon i suszony imbir nadają jaglance bardziej wyrazistego smaku, jeśli nie lubisz tych przypraw możesz użyć innych lub zrezygnować z przypraw w ogóle
**karmelizowane jabłka lub gruszki po 3. miesiącu karmienia piersią

Akademia Smaku BOSCH

Ekspert kulinarny poleca

Dla 2 osób

PLACUSZKI Z KASZY
GRYCZANEJ
Z NASIONAMI CHIA
I CZARNYM SEZAMEM

Składniki:

Akademia Smaku BOSCH
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1 torebka ugotowanej kaszy gryczanej Kupiec
350 ml mleka (może być mleko roślinne)
1 jajko
2 łyżki mąki tortowej
1 łyżka nasion Chia (szałwia hiszpańska)
1 łyżka czarnego sezamu
Szczypta soli

Sposób przygotowania:
Do naczynia przekładamy ugotowaną kaszę gryczaną, dodajemy
jajko, mleko, mąkę i sól. Całość miksujemy blenderem na jednolitą masę. Do masy dodajemy nasiona Chia i czarny sezam,
mieszamy łyżką. Patelnię rozgrzewamy, wylewamy na nią troszkę oliwy, nadmiar zbieramy ręcznikiem papierowym. Smażymy
dosyć cienkie placki o średnicy ok.10 cm.

Dodatki do placków:
Hummus:
Puszka cieciorki Bonduelle
1 łyżka pasty sezamowej (tahini)
2 szczypty mielonego kuminu
1 łyżka oliwy
2 - 3 łyżki soku z cytryny
2 ząbki czosnku
Sól do smaku

Czas przygotowania: 10 min.
Pieczony burak:
0,5 kg buraków
150 g sera białego twarogowego
2 łyżki jogurtu
1 łyżka oliwy z oliwek
Mały ząbek czosnku
Sól i pieprz do smaku

Czas przygotowania: 40 min.

Sposób przygotowania:
Buraki obieramy, kroimy w ćwiartki, lekko solimy, polewamy
oliwą i wstawiamy do piekarnika rozgarznego do 180°C na
30 min. Po wyjęciu buraki lekko studzimy, następnie przekładamy je do wysokiego naczynia, dodajemy biały ser, jogurt,
oliwę z oliwek i czosnek. Całość miksujemy blenderem na jednolitą masę. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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Czas przygotowania: 30 min.

Ekspert kulinarny poleca

Ilość składników na 15 placuszków

SERNIK JAGLANY
Z MUSEM OWOCOWYM
Dla 10 osób
Czas przygotowania: 90 min.

1,5 kubka ugotowanej kaszy jaglanej Kupiec (1/2 kubka przed ugotowaniem)
140 ml wody
140 ml mleka (może być mleko roślinne)
1 łyżka mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej tortowej
2 jajka

Akademia Smaku BOSCH

284 łyżki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
1 łyżka nasion Chia / szałwii hiszpańskiej
30 g rodzynek
Masło do wysmarowania
Mus owocowy gruszkowo-śliwkowo-pożeczkowy

Sposób przygotowania:
Kasza jaglana:
Odmierzoną kaszę jaglaną przekładamy na sitko, przelewamy zimną wodą. Następnie przekładamy do garnka i zalewamy 250 ml zimnej wody (zasada stała przy gotowaniu kaszy
jaglanej to proporcje 1:2, jedna porcja kaszy na dwie porcje
wody). Na dużym gazie doprowadzamy kaszę do zagotowania, po czym zmniejszamy gaz na minimum i gotujemy do
wygotowania wody, zazwyczaj ok. 10 minut. Po wyłączeniu
gazu pozostawiamy kaszę pod przykryciem na kilka minut,
aby „doszła“ i była sypka.
Sernik jaglany:
Do miksera przekładamy kaszę jaglaną, ser biały, dodajemy
wodę, mleko, żółtka, mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, cukier, proszek do pieczenia, ekstrakt z wanilii, nasiona Chia
i wszystko miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Białka
ze szczyptą soli ubijamy na szytwno. Gotową masę jaglano-serową delikatnie mieszamy z białkami i przekładamy do
przygotowanej foremki (preferowana duża keksówka), wysmarowanej masłem lub wyłożonej papierem do pieczenia.

Podanie:
Ostudzony sernik jaglany kroimy na plastry, podajemy z musem z owoców, przystrajamy listkami mięty.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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Szef kuchni poleca

220 g sera białego twarogowego

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

Czas przygotowania: 60 min.

Akademia Smaku BOSCH
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Składniki:
Szaszłyki:
500 g piersi kurczaka
5 łyżek jogurtu
2 ząbki czosnku, średnie
1 łyżka oliwy z oliwek
2 łyżeczki startej skórki z cytryny
2 łyżki soku z cytryny
Szczypta soli
Sos kolendrowy:
300 ml jogurtu greckiego
Garść świeżej kolendry
Ząbek czosnku
Szczypta soli
Opcjonalnie: kilka liści mięty
Cytrynowy kuskus:
200 g kaszy kuskus
500 ml bulionu warzywnego
5 łyżeczek soku z cytryny
2 łyżeczki startej skórki z cytryny
Pieczony bakłażan:
1 duży bakłażan
1 łyżka oliwy
Szczypta soli

Kurczak:
Umytą i wysuszoną pierś z kurczaka ścinamy w połowie wysokości. Uzyskujemy w ten sposób dwie części o wysokości
ok. 1 cm. Tak przygotowane piersi kroimy wzdłuż na paski
o szerokości ok 1 cm. W misce mieszamy jogurt, oliwę, wyciśnięty czosnek, skórkę z cytryny, sok z cytryny, dwie szczypty
soli. Do tak przygotowanej marynaty dodajemy paski kurczaka, dokładnie mieszamy i odstawiamy najlepiej do lodówki
na 20 min. Po wyjęciu z lodówki paski kurczaka nawlekamy
harmonijkowo na patyki szaszłykowe. Ilość mięsa na jednym
patyczku zależy od naszych upodobań. Patelnię grillową
mocno rozgrzewamy, układamy szaszłyki i grillujemy je ok. 2
minut z każdej strony lub do momentu, kiedy będą przypieczone. Jeśli korzystamy z piekarnika wybieramy funkcję grill,
rozgrzewamy piekarnik do 250°C i pieczemy szaszłyki po 5-6
minut z każdej strony.

Sos kolendrowy:
Jogurt, kolendrę, czosnek i sól blendujemy do uzyskania jednolitej masy (opcjonalnie kilka liści mięty).
Cytrynowy kuskus:
Odmierzoną w miseczce kaszę zalewamy warzywnym bulionem do wysokości ok. 0,5 cm powyżej wysokości kaszy, dodajemy skórkę z cytryny i sok z cytryny, całość mieszamy,
przykrywamy i odstawiamy na około 5-7 minut. Tak przygotowana kasza kuskus powinna być sypka i aromatyczna.
Pieczony bakłażan:
Umytego i osuszonego bakłażana tniemy na pół. Każdą z połówek nacinamy w karo, posypujemy solą i odstawiamy na
kilka minut. Po kilku minutach bakłażana spłukujemy wodą,
osuszamy. Skrapiamy oliwą, delikatnie solimy i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 160°C na 20-25 minut. Po wyjęciu i lekkim ostudzeniu przekładamy kawałki bakłażana do
miseczki.

Podanie:
Na środku talerza robimy pasek z kaszy kuskus, na nim układamy szaszłyk, całość dekorujemy sosem jogurtowo-kolendrowym i pieczonym bakłażanem.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.

Ekspert kulinarny poleca

Dla 4 osób

Sposób przygotowania:
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SZASZŁYKI
Z JOGURTOWEGO
KURCZAKA Z SOSEM
KOLENDROWYM,
Z CYTRYNOWYM
KUSKUSEM
I PIECZONYMI
BAKŁAŻANAMI

ZUPA
MARCHEWKOWA
O ORIENTALNEJ NUCIE
Dla 4 osób
Czas przygotowania: 30 min.

Ekspert kulinarny poleca
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Sposób przygotowania:
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Do garnka wlewamy wodę, dodajemy marchewkę, łyżkę masła, trochę soli. Całość gotujemy ok. 10 minut. Dodajemy posiekany imbir, gałązki kolendry i posiekany czosnek. Gotujemy
do momentu, aż marchewki będą miękkie. Dolewamy mleko
kokosowe (opcjonalnie sos rybny), pozostawiamy całość na ok.
2 minuty. Garnek zdejmujemy z ognia, blenderem miksujemy
całość na jednolitą masę, sprawdzamy smak i jeśli zupa jest
mało słona, doprawiamy ją. Zupę rozlewamy do misek, dekorujemy posiekaną kolendrą.

Akademia Smaku BOSCH

Ekspert poleca

1 opakowanie młodych marchewek mrożonych Bonduelle
250 ml wody
200 ml mleka kokosowego
1 ząbek czosnku
2 łyżki posiekanej kolendry
6 gałązek kolendry
1 łyżeczka posiekanego imbiru
1 łyżka masła
Sól do smaku i/lub łyżeczka sosu rybnego
Opcjonalnie: limonka przy podaniu

Akademia Smaku BOSCH

Składniki:

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.

Jak oszczędzić miejsce
w zmywarce?
Nowa szuflada Vario3 Pro oferuje dodatkowy poziom załadunku,
zastępując tym samym standardowy kosz na sztućce. Szuflada nadaje się idealnie do mycia sztućców, filiżanek, niewielkich elemen-
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tów zastawy stołowej oraz ulubionych akcesoriów kuchennych.

Fotorelacja

FOTORELACJA
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PRZYSZŁA MAMA W KUCHNI

JEDZ ZDROWO!

Akademia Smaku BOSCH
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Siemens Akademia Smaku_event

NAJWAŻNIEJSZE SĄ ZDROWE,
PEŁNOWARTOŚCIOWE PRODUKTY
I UROZMAICONA DIETA
Wywiad z Anną Kosterną-Kaczmarek,
autorką bloga czosnekwpomidorach.pl
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Czy coś, co usłyszałaś dzisiaj podczas wykładu
naszej ekspertki, zapadło Ci szczególnie w pamięć? Czy usłyszałaś coś, czego nie wiedziałaś?
Chyba nie było czegoś takiego, bo, gdy byłam
w ciąży, przywiązywałam bardzo dużą wagę do
tego, co jem, jak jem i jak to będzie wpływało na
organizm mój i dzieci. Ale dzisiaj potwierdziła się
teoria, którą kiedyś sobie wymyśliłam, że, jak będę
jadła w ciąży dobre i zdrowe rzeczy, to moje dzieci też będą je później lubiły. Jadłam podczas ciąży
bardzo dużo ryb i moje dzieci także je uwielbiają,
z czego bardzo się cieszę.
Na dzisiejszych warsztatach gotujesz wraz z naszą ekspertką kulinarną Julitą Strzałkowską.
Jak Ci się gotuje z naszymi gośćmi?
Z zaproszonymi na dzisiejsze warsztaty gośćmi
gotuje mi się bardzo dobrze. Jest dużo dziewczyn, które prowadzą blogi kulinarne, więc też są
ekspertkami w tym, co robią. Poza tym jest wiele
matek, które gotują na co dzień swoim dzieciom
i wszystkie bardzo dobrze się dogadujemy.

Idea jest wspaniała, są różne tematy, byłam już na kilku
warsztatach i zawsze jest coś ciekawego. Dzisiaj byłam
współprowadzącą, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem,
co gotujemy, ale do tej pory zawsze było to coś ciekawego.
Z każdych warsztatów wyniosłam coś, co mogłam później
wykorzystać w swojej kuchni.
Dlaczego wraz z Julitą wybrałyście na dziś właśnie takie menu, a nie inne?
Główną twórczynią menu była Julita, więc ona wybierała,
ja jej doradzałam. Później razem przygotowywałyśmy i modyfikowałyśmy potrawy w domu. A wybrałyśmy właśnie
takie dania, ponieważ składają się z dobrych, zdrowych,
świeżych produktów, a takie są najlepsze dla każdej osoby,
a przede wszystkim dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Na językach

Wydaje mi się, że na moim blogu znajdziemy
wiele potraw dedykowanych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących, ponieważ z własnego
doświadczenia wiem, że tak naprawdę, będąc
w tych szczególnych stanach nie trzeba się jakoś
specjalnie ograniczać. Byłam w ciąży dwukrotnie i jadłam wszystko. Zaraz po urodzeniu córeczek zjadłam, jeszcze będąc w szpitalu, truskawki
i, choć położne patrzyły na mnie dość dziwnie,
nic się nie stało. Zawsze wychodziłam z założenia,
o którym mówiła dziś pani dietetyk, że trzeba próbować i dopiero, gdy widzimy, że coś jest nie tak,
wtedy eliminować potrawy czy produkty z diety.
Poza tym trzeba jeść zdrowo.

Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku?
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Czy na Twoim blogu znajdziemy przepisy na potrawy dla kobiet w ciąży?

JESTEM NIEJADKIEM
Wywiad z Malwiną Bakalarz, autorką bloga bakusiowo.pl

ZDROWO I ROZSĄDNIE
Wywiad z Małgorzatą Dawid-Mróz,
autorką bloga manufaktura-radosci.blogspot.com
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Jeżeli chodzi o sekcję „Ciąża” na moim blogu, to
powstała ona niedawno. Potrzebowałam miejsca,
gdzie będę gromadzić ważne informacje, ponieważ
chcę zajść w drugą ciążę i postanowiłam bardzo
o siebie dbać. Dlatego staram się kłaść duży nacisk
na jedzenie. W pierwszej ciąży zdarzało mi się wypić coca-colę albo zjeść jakieś inne nieodpowiednie rzeczy, a teraz chciałabym, żeby było idealnie.
Na razie nie mogę udzielić żadnych rad, bo sama
jestem na etapie poszukiwań. Dlatego też idea
całego tego dzisiejszego spotkania bardzo mi się
spodobała. To jest to, czego aktualnie szukam.
Czy dowiedziałaś się czegoś ciekawego od naszej
ekspertki?
Tak, dowiedziałam się, że można przesadzić z witaminami. Co prawda słyszałam o tym wcześniej, ale
nie sądziłam, że tak łatwo jest przekroczyć granicę.
Muszę jeszcze zapytać dzisiejszą ekspertkę, jak wygląda sprawa z warzywami np. z hipermarketów.
One nie są zbyt wysokiej jakości. Czy są badane?
Czy w ogóle wiadomo, co zawierają? Bardzo mnie
to ciekawi.
Czy dzisiejsze menu trafiło w Twój gust?
Tak, bardzo smakowała mi marchewkowa zupa
orientalna. Jestem niejadkiem i bardzo trudno trafić w mój gust, jeżeli chodzi o jedzenie. Nuty orientalne to jest właśnie coś, co jest w stanie zachęcić
mnie do jedzenia. Podejrzewam, że nawet jakby
znalazł się tam kawałek mięsa, którego nie lubię,
byłabym w stanie taką zupę marchewkową zjeść.
Czekam na kolejne dania, ale jak na razie jest super.
Mówi się, że kobiety w ciąży mają zachcianki. Zdarzało Ci się jeść jakieś nietypowe rzeczy?

Tak, dzisiaj dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, część
z nich już znałam, dlatego że jestem dość dobrze zorientowana w temacie zdrowego żywienia. To jest trochę taki
mój konik. Posiadam sporą wiedzę, ale informacje, które
dzisiaj uzyskałam na pewno są bardzo cenne.
Wiele osób uważa, że przyszłe mamy powinny jeść
wszystko, na co mają ochotę. Czy Ty spełniałaś wszystkie swoje zachcianki, będąc w ciąży?

Absolutnie nie spełniałam wszystkich swoich zachcianek
w ciąży, przede wszystkim dlatego, że mniej więcej od połowy ciąży miałam cukrzycę ciężarnych i byłam na diecie.
Cukrzyca w ciąży zdarza się dosyć często, mówi się nawet,
że ok. 30-40% kobiet ma tę przypadłość w ciąży. W związku z tym unikałam cukru i wszystkich cukrów prostych,
które są zawarte w węglowodanach. Generalnie w ciąży
starałam się jeść rozsądnie - nie za dwoje, ale dla dwojga.
A czy słyszałaś wcześniej o programowaniu żywieniowym, o którym mówiła dzisiaj nasza ekspertka?
Tak, słyszałam o tym i rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, że dziecko już w łonie mamy zapoznaje się ze smakami i produktami, które ona je. U mnie to się sprawdziło,
dlatego że moja córka, odkąd zaczęła jeść inne produkty
niż mleko mamy, jadła właściwie wszystko, łącznie ze śledziem z cebulą.

Tak, uwielbiałam mieszać ogórki z czekoladą! (śmiech)
Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku?
Idea jest wspaniała. Nie jestem typową gotującą mamą
i od razu uprzedzałam, że ze mną może być problem.
Gotując, robię mnóstwo innych rzeczy i w efekcie zdarza mi się często spalić potrawę… Stwierdzam na przykład, że w czasie gotowania umyję trzy garnki i przez
ten trzeci garnek przypalam coś, co jest na kuchence.
Dlatego jestem troszkę niechętna, jeśli chodzi o gotowanie. Oczywiście próbuję, ale mój mąż świetnie gotuje, więc się nie zmuszam. Ale chcę powiedzieć, że
jak dzisiaj tutaj byłam, to autentycznie chciało mi się
gotować! I to jest niezwykłe, bo raczej trzeba mnie do
tego zachęcać. Skoro Akademii Smaku się to udało, to
naprawdę wielki szacunek.
Czy coś z dzisiejszego menu przygotujesz u siebie w
domu?
Na pewno tę zupę, o której wspomniałam. Spróbuję
zrobić ją w wersji z dynią, bo dowiedziałam się, że można zamiennie stosować marchewkę i dynię.

Twój blog jest bardzo radosny, sama nazwa - Manufaktura Radości na to wskazuje. Czy w kuchni też
lubisz się bawić, eksperymentować, czerpiesz radość
z gotowania?
Bardzo lubię się bawić i eksperymentować w kuchni.
Uważam, że gotowanie i jedzenie to jedne z najłatwiej
i najpowszechniej dostępnych przyjemności. Warto z tego
korzystać.
Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku
Bosch?
Te warsztaty są bardzo ciekawe i po prostu fajne. Myślę,
że menu jest dobrane bardzo interesująco - każdy może
znaleźć coś dla siebie.

Na językach

Jesteś mamą córeczki i na pewno w czasie ciąży i po
niej dbałaś o to, jak się odżywiasz. Czy dzisiaj nasza
ekspertka przekazała Ci jakąś ciekawą wiedzę?
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Na językach

Na swoim blogu poruszasz wiele tematów związanych z dziećmi, jest cała sekcja poświęcona ciąży.
Czy jako mama, masz jakieś rady dla kobiet, które
chcą zajść w ciążę albo są w ciąży i nie wiedzą, co
jeść?

Na językach

Na co dzień studiujesz dietetykę, więc zdrowe żywienie nie jest Ci obce. O czym według Ciebie powinny pamiętać kobiety w ciąży?

Akademia Smaku BOSCH
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Myślę, że kobiety w ciąży powinny szczególnie zwracać uwagę na to, co jedzą i jak jedzą. Częstym błędem,
który popełniają przyszłe mamy, jest przejadanie się.
Tak jakby chciały za dużo dać dziecku – jedzą za dwoje,
zamiast dla dwojga.
Mówi się, że w ciąży nie można zapomnieć o kwasie
foliowym – dlaczego jest on tak ważny z punktu widzenia dietetyki?
Kwas foliowy odpowiada za rozwój układu nerwowego, mózgu, dlatego jest dla dziecka szczególnie ważny.
Jeżeli planuje się ciążę, to powinno się go przyjmować
już pół roku przed zajściem w ciążę, aby nagromadzić
jego zapas w organizmie.
Dzisiaj mamy bardzo ciekawe dania, m.in. dania
z kaszą jaglaną, której jesteś wielką fanką. Czy te
przepisy są dla Ciebie ciekawe?
Dzisiaj było dużo różnych, bardzo ciekawych przepisów
z kaszą jaglaną. Tradycyjną jaglankę jem – może nie na
co dzień, ale dosyć często. Sernika z dodatkiem kaszy
jaglanej jeszcze nie próbowałam, ale robię inne desery
o podobnej konsystencji i na ciepło, i na zimno. Znam
sporo przepisów, w których główną rolę gra właśnie
kasza jaglana.
Na warsztatach Akademii Smaku jesteś po raz
pierwszy – jak Ci się podoba?
Faktycznie to moje pierwsze warsztaty, ale mam nadzieję, że nie ostatnie, bo bardzo mi się podobało.
Poznałam mnóstwo przepisów na smaczne potrawy
i wiele interesujących osób. Wykład dzisiejszej ekspertki od żywienia był bardzo ciekawy. Jestem naprawdę
zadowolona.

Dzisiaj nasza ekspertka opowiadała o żywieniu kobiet w ciąży i w czasie laktacji. Czy wykład był dla
Pani ciekawy?

Jako mama zdrowo się Pani odżywia i stara się Pani
zdrowo odżywiać córkę. Jakie są Pani sposoby, żeby
namówić dziecko do jedzenia warzyw i owoców?

Tak, mimo iż nie jestem teraz w ciąży, a okres laktacji
mam już za sobą, to ten temat nie jest mi obcy. Tak naprawdę nadal stosuję te same produkty, które jadłam
w tych okresach życia. A przede wszystkim staram się
gotować zdrowo w domu. Kilka nowych dla mnie informacji oczywiście się dziś pojawiło. Na pewno zwrócę
uwagę na pewne rzeczy, o których pani dietetyk mówiła.

Tak naprawdę w tej kwestii popełniłam masę błędów. Był
moment przekupywania dziecka – jak zjesz ogórka albo
marchewkę, to mama da Ci batonika… Tak naprawdę
sama sobie zaprzeczałam. Natomiast w pewnym momencie system zostawiania na talerzu warzyw, układania ich
w jakiś fajny, przyjemny dla dziecka sposób dał rezultaty.
Był taki moment, że tworzyłam z warzyw na kanapce jakąś buźkę albo dekorowałam nimi talerze. Moja córka ma
dzisiaj 4 lata i warzywa pojawiają się w jej diecie, już nie
dlatego, że mama prosi i jej na tym zależy, tylko dlatego,
że mojej córce to smakuje. To jest mój sukces. Na pewno
warzywa są przez nią mniej tolerowane niż owoce, które
uwielbia miłością pierwszą i prawdziwą.

Czy coś Panią zaskoczyło?
Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, że to, co jadłam
w ciąży, może wpływać na późniejsze nawyki żywieniowe mojego dziecka. Dla przykładu, skoro w czasie ciąży zajadałam się czekoladą, to istnieje szansa, że moja
córka będzie miała w przyszłości problemy z otyłością
lub czekolada stanie się jej przysmakiem. Teraz wiem,
dlaczego czekolada jest tak ważna w jej życiu.

Jest Pani po raz pierwszy na warsztatach Akademii
Smaku. Jak się Pani podoba cała idea?
Szczerze mówiąc, jestem zachwycona. Sama czytuję blogi kulinarne i staram się korzystać z przepisów, które się
tam pojawiają. Chciałabym tak gotować i robić takie zdjęcia, jakie są na nich prezentowane. Dzisiaj miałam okazję
poznać inne mamy, które przyjechały tu w tym samym
celu - żeby się czegoś nauczyć. Ja wyniosę stąd na pewno
przepis na marchwiankę, której nie lubiłam, bo kojarzyła
mi się raczej z niesmaczną potrawą z dzieciństwa. Teraz
to jest dla mnie bardzo smaczna zupa, którą na pewno
zrobię w domu.
Czy jakiś inny przepis z dzisiejszych warsztatów
przeniesie Pani do swojej kuchni?
Myślę, że na pewno szaszłyki z kurczaka, które dziś miałam okazję przygotowywać i mam nadzieję, że dorsza.
W moim domu je się dużo ryb, bo bardzo je lubimy.bo
kojarzyła mi się raczej z niesmaczną potrawą z dzieciństwa. Teraz to jest dla mnie bardzo smaczna zupa, którą
na pewno zrobię w domu.

Na językach

Wywiad z Pauliną Syc, autorką bloga zczymtosieje.wordpress.com

Wywiad z Sylwią Stankiewicz, autorką bloga julkaijejmiejscenaziemi.
blogspot.com
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JEŚĆ DLA DWOJGA

STARAM SIĘ GOTOWAĆ ZDROWO

Strefa świeżości VitaFresh oferuje przestrzeń z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza – w klimacie wilgotnym
przechowasz trzykrotnie dłużej owoce i warzywa, w suchym – mięso
i ryby.
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Jak zachować na dłużej
świeżość owoców, warzyw,
wędlin i ryb?

Zwycięzcy konkursu „Gratka dla niejadka”,
który rozgrywał się na facebookowym profilu
Bosch Home Polska

Agnieszka Berdys
Aleksandra Grabala
Dominika Wróbel
Magdalena Król
Anna Plata

Izabela Dembkowska
Regina Chudzik
Ewelina Nowińska
Katarzyna Biegańska
Anna Korta Kusz
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Serdecznie gratulujemy!

Sponsorzy nagród:
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Kuchnia
w parze ze
zdrowiem

Akademia Smaku BOSCH
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Jak sprawić, aby potrawy były nie tylko smaczne, ale
i zdrowe? Jakich produktów nie powinno zabraknąć
na naszych stołach? Tego i wielu innych ciekawostek
na temat zasad zdrowego, żywienia będzie można
się dowiedzieć podczas kolejnych warsztatów Akademii Smaku Bosch „Kuchnia w parze ze zdrowiem".
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