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W PARZE ZE ZDROWIEM
Po raz drugi z rzędu spotkanie Akademii Smaku Bosch poświęcone było zdrowemu odżywianiu. Choć Polacy deklarują, że dbają o to, by ich posiłki były
zbilansowane i pełnowartościowe, to wciąż popełniają błędy. Na grudniowych
warsztatach zaproszeni goście poznali zalety gotowania na parze.
Dietetyczka Ewa Sypnik-Pogorzelska podczas swojego wykładu opowiedziała o tym, jak ważne jest spożywanie pięciu porcji warzyw i owoców dziennie,
czym jest tajemnicza „porcja” i dlaczego zdrowa dieta może zapewnić nam
dobre samopoczucie, właściwą koncentrację i piękny wygląd.
Szefem kuchni był Tomasz Szymański – specjalizujący się w kuchni francuskiej i włoskiej, doradca kulinarny marki Bonduelle. Wraz z ekspertką zaproponowali bardzo ciekawe menu. Na początek podano bagietkę z delikatną
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niej zajadaliśmy się sałatką z brokułem, mango, wędzonym kurczakiem, dres-
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stąpiły wegetariańskie burgery z fasoli i batatów. W naszym zdrowym menu
oczywiście znalazło się miejsce na deser – czekoladowe ciasto z czerwoną
fasolą, podane z sosem z owoców.
Ciekawe informacje na temat metody gotowania na parze, przepisy i wywiady z zaproszonymi gośćmi czekają na kolejnych stronach magazynu. Życzymy
Wam wielu zdrowych oraz smacznych inspiracji i zapraszamy do lektury najnowszego numeru, którego tematem przewodnim była „Kuchnia w parze ze
zdrowiem”.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Ewa Sypnik-Pogorzelska
Specjalista ds. żywienia człowieka

Absolwentka Wydziału nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
w Warszawie. Współwłaścicielka Poradni Dietetycznej Dietosfera. Od 2001
roku pomaga pacjentom jako dietetyk. Specjalizuje się w opiece nad osobami z nadwagą i otyłością, ale również aktywnie uprawiającymi sport. Propagatorka zdrowego, mądrego i racjonalnego odżywiania. W jej pracy nie ma
przypadków, są konkretne osoby, które potrzebują pomocy. Najpierw słucha
- potem proponuje racjonalne rozwiązanie.
Współautorka książki Dieta albo cud oraz Dziennik diety. Szczuplej dzień po
dniu. Ekspert i współautorka wielu programów telewizyjnych „Dietosfera”
w Kuchni + czy „Zdrowie na widelcu” Polsat Cafe. Częsty gość w radiu i telewizjach śniadaniowych TVN, TVP1, TVP2. Autorka wielu szkoleń dla dzieci
i dorosłych. Warsztaty i konferencje prasowe to mała, ale przyjemna odmiana
w jej pracy z pacjentami.
Prywatnie uwielbia eksperymentować w kuchni - potrafi zrobić „coś z niczego”, bo uważa, że w kuchni najważniejsza jest wyobraźnia. Uwielbia tańczyć,
a ostatnio relaksuje się również przy maszynie do szycia. Mama 3-letniego
Michała.
Jak sama mówi: „Zdrowe żywienie to dla mnie przede wszystkim stan umysłu!
To inwestycja w zdrowie i swoje szczęście! To stawianie realnych celów, ale
przede wszystkim ciężka praca w zmianie codziennych nawyków żywieniowych. Zadowolone i odmienione, wdzięczne twarze pacjentów są dla mnie
wielką radością w pracy. Dzięki takim chwilom wiem, że jestem na właściwym miejscu.”
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skiej prowincji Yunnan, a używano do tego celu kamionkowych kociołków.
Kiedy na ziemiach słowiańskich kształtowały się początki państwa polskiego, w Chinach zaczęto wyrabiać cieniutkie naczynia z drzewa cyprysu, którymi zastąpiono te kamionkowe. W dzisiejszych czasach, podróżując po
Azji najczęściej można spotkać naczynia wykonane z bambusa, natomiast
w Europie i USA korzystamy z materiałów odpornych na działanie wilgoci,
zapewniających komfort i łatwość przyrządzania dań.
Bez wahania można stwierdzić, iż moda na zdrowe posiłki powróciła z wielką mocą. Nasi przodkowie gotowali warzywa nad gorącymi źródłami i roz-
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grzanymi kamieniami, my sięgamy dziś po nowoczesne sprzęty kuchenne:
szybkowary, elektryczne parowary, piekarniki z funkcją gotowania na parze. Przyświeca nam wciąż ta sama myśl – zachowanie bogactwa witamin
i składników mineralnych produktów, od których zależy nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.
Zalety potraw przygotowywanych na parze to m.in. mniejsze straty witamin
i składników odżywczych, lekkostrawność, wyrazistszy smak bez dodatku
tłuszczów i soli, ale też piękny wygląd potraw.
Gotowanie na parze to metoda, którą mogą i powinni stosować wszyscy bez
wyjątku. Jest polecana osobom z chorobami serca, starszym, z chorobami
jelit, kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Jedz zdrowo! Przyszła mama w kuchni

Według źródeł historycznych, na parze gotowano już 3000 lat temu w chiń-
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Na parze gotowano już 3000 lat
temu
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Jak często zadajecie sobie pytanie: czy dobrze się odżywiam? Czy ja i moja rodzina lubimy i jadamy warzywa?
Polacy deklarują, że znają się na zdrowym odżywianiu
i dbają o to, co ląduje na ich talerzach. Rzeczywistość jest
niestety inna. Z badań wynika, że większość z nas preferuje następujące sposoby przygotowywania potraw: smażenie na tłuszczu roślinnym, gotowanie w wodzie, duszenie,
grillowanie. Utrata witamin i składników odżywczych przy
tych sposobach obróbki termicznej jest bardzo duża. Poza
tym dieta Polaków jest monotonna i mało urozmaicona.
Króluje w niej białe pieczywo, cukier i przekąski zawierające puste kalorie: fast foody, batoniki, słodkie napoje.
Ekspertka spotkania „Kuchnia w parze ze zdrowiem” Ewa
Sypnik-Pogorzelska podczas swojego wykładu powtarzała, iż podstawową zasadą, jaką powinniśmy stosować jest
jedzenie co najmniej pięciu posiłków dziennie zawierających pięć porcji warzyw i owoców. Co kryje się pod hasłem „porcja”? Jest to taka ilość, jaka mieści się w naszej
dłoni, a zatem jeden banan, jabłko, trzy śliwki lub garść
winogron.
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Jedz zdrowo! Przyszła mama w kuchni

Pięć porcji warzyw
i owoców dziennie

Warzywa – źródło zdrowia
Witaminy i mikroelementy, które zawierają warzywa wpływają na
nasz nastrój, ogólne samopoczucie, układ nerwowy, pracę mózgu.
Niewątpliwa jest też rola warzyw we wspieraniu prawidłowego dzia-
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nia. Co jeszcze? Warzywa w kolorze czerwonym: pomidory zawierające likopen i marchew bogata w beta karoten, pomagają utrzymać
dobrą kondycję włosów, skóry i paznokci. Ważny jest także błonnik,
który daje uczucie sytości, przyspiesza przemianę materii, obniża poziom złego cholesterolu.
Panuje przekonanie, że najlepiej jeść warzywa surowe. Okazuje się
jednak, że część z nich dzięki obróbce w wysokiej temperaturze jest
lepsza, bo organizm człowieka łatwiej przyswaja wtedy witaminę
A, beta karoten, ważne polifenole. Warzywa po obróbce termicznej
są także lekkostrawne, a więc mogą je spożywać małe dzieci, osoby
z chorobami dietozależnymi oraz starsze.
Już zwykłe przechowywanie warzyw i owoców w chłodniach sklepów
czy domowych lodówkach powoduje, że tracą one witaminy. Kolejna
sprawa to różnice w utracie składników mineralnych i witamin w zależności od tego, w jaki sposób je przygotowujemy. I tak na przykład
strata witaminy C podczas gotowania ziemniaków, gdy zalewamy je
zimną wodą, to aż 40%! Dla porównania, w przypadku gotowania na
parze jest to tylko 10%. Kiedy gotujemy jarzyny w wodzie zachowuje
się w nich tylko 36% witaminy A, te przygotowane na parze zachowują jej aż 62%. Te wyniki są zaskakujące. Warto poświęcić trochę czasu
i energii, aby zadbać o zdrowe posiłki dla siebie i rodziny.
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Jedz zdrowo! Przyszła mama w kuchni

łania układu odpornościowego, regulacji ciśnienia, procesie widze-

GOTOWANIE NA PARZE
TO SAMO ZDROWIE
Wywiad z Ewą Sypnik-Pogorzelską,
ekspertką Akademii Smaku Bosch
Powiedziała Pani dziś podczas wykładu, że Polacy są optymistami, jeśli chodzi o deklaracje
żywieniowe. O co chodziło?
Z pewną przekorą można rzec, że Polacy są optymistami. Nasza natura charakteryzuje się
tym, że owszem, posiadamy pewną wiedzę na temat zdrowego odżywiania, ale nie potrafimy
jej przełożyć na praktykę.
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Najpopularniejszy grzech Polaków to brak odpowiedniego planu żywieniowego dnia, a co
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Jakie są najczęstsze grzechy i grzeszki, które popełniają Polacy względem zdrowego odżywia-

za tym idzie nieregularność w spożywaniu posiłków. Wychodząc z domu, warto zadać sobie
pytanie: „czy mam ze sobą lunch?”, „czy mam odpowiednią przekąskę, gdybym zgłodniał/a?”.
Organizm nie dostając przez parę godzin żadnej energii, zwalnia metabolizm, co ma fatalny
wpływ na naszą formę. Co gorsza, po pracy wracamy do domu i zasiadamy nad wielkim talerzem ze schabowym. Efekt: przejedzenie.
Dopóki nie cierpimy na otyłość, wydaje nam się, że wszystko jest z nami w porządku. Jakie są
efekty niezdrowego i nieregularnego odżywiania, których nie widzimy od razu?
Przede wszystkim nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości witamin oraz białka,
tłuszczy i węglowodanów. Ma to wpływ na koncentrację, ale i słabą kondycję paznokci, skóry
i włosów. Zamiast dostarczać sobie witamin przez odpowiednią dietę, biegamy do kosmetyczek i kupujemy najdroższe preparaty.
Który sposób gotowania jest najzdrowszy?
Gotowanie na parze bije na głowę wszystkie inne obróbki termiczne. Podczas tradycyjnego
gotowania warzyw w wodzie, wypłukiwana jest większość witamin, które potem wylewamy
wraz z wywarem. Dlatego warto go zachować i na jego bazie zrobić np. sos. Po metodę gotowania na parze warto sięgnąć również ze względu na oszczędność czasu.

panaceum na wszelakie choroby, dlatego tak ważne jest urozmaicanie naszej diety. Pięć posiłków w ciągu dnia stabilizuje poziom glukozy. Należy zwracać uwagę na zawartość soli w potrawach, jeśli ktoś ma problemy z ciśnieniem. Jest oczywiście wiele produktów, które mogą
wspierać konkretne terapie swoimi wartościami odżywczymi.
Co Pani sądzi o wzbogacaniu produktów spożywczych np. witaminami? Ten trend przychodzi
do nas powoli ze Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda z punktu widzenia dietetyka?

Okiem eksperta

Na pewno nie polecam produktów wzbogacanych, takich jak: płatki kukurydziane, cukierki
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Według zaleceń organizacji żywieniowych
powinniśmy jeść ok. 4 porcji warzyw dziennie.
Niestety średnio tylko 2 razy w ciągu dnia
sięgamy po warzywa, a przecież to samo zdrowie!
Oto kilka inspiracji jak jeść 4 porcje warzyw,
a dzięki temu czuć się zdrowo i lekko na co dzień:

i ciasteczka. Nie warto iść za modą, bo jest to strata pieniędzy i zdrowia, gdyż nadmiar wita-

ŚNIADANIE:

min może być bardzo niebezpieczny. Lepiej zwrócić uwagę, czy nasz codzienny jadłospis jest

Tosty ze szpinakiem i sadzonym jajkiem

ułożony racjonalnie.

Składniki: • ½ opakowania Szpinaku
1000 listków Bonduelle
• 2 bułki • 2 żółtka • ½ mascarpone
• 4 jajka • ząbek czosnku • sól • pieprz

Konsultowała Pani dzisiejsze menu z szefem kuchni – jaką wartość dla organizmu mają te
dania?
Do dzisiejszego menu specjalnie wybraliśmy produkty, które są zdrowe, dostępne w każdym
supermarkecie i niedrogie. Przykładem jest ciasto na bazie fasoli z dodatkiem owoców. Jest
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– NAPRAWDĘ WARTO!

Okiem eksperta

Nie ma produktu, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki odżywcze i był cudownym

Przygotowanie: W piekarniku podpiec
przekrojone na pół bułki,
aż się zrumienią. Szpinak podgrzać na
patelni. Dodać mascarpone i żółtka oraz
wymieszać. Doprawić solą i pieprzem.
Podawać z sadzonym jajkiem.

ono doskonałym źródłem białka, występuje w nim także kakao, które cechuje się zawartością

ZUPA:

żelaza i magnezu. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób można zadbać o zdrowie swoje i swojej

Krem z czerwonej fasoli

rodziny, przygotowując szybkie, proste i smaczne potrawy.

Składniki: • Czerwona Fasola Bonduelle
„Gotowane na Parze”
• 1/4 kostki masła • czerwona cebula •
zielona papryczka chilli • natka pietruszki
• ocet winny • czosnek • sól • pieprz
Przygotowanie: Cebulę i czosnek
podsmażyć na maśle. Dodać fasolę,
posiekaną papryczkę i przyprawy. Zalać
2 szklankami wody i gotować na małym
ogniu przez 30 minut. Zupę zmiksować
na krem. Podawać ze świeżą natką
pietruszki i pieczywem.
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Czy istnieją produkty spożywcze, które faktycznie leczą jakieś dolegliwości?

JEDZ WIĘCEJ
WARZYW

Więcej przepisów na:
facebook.com/BonduellePolska

warzywneinspiracje.pl

OBIAD:

KOLACJA:

Kasza jaglana z warzywami i cieciorka
gotowana na parze:

Sałatka na ciepło z fasolki szparagowej,
groszku i czerwonej cebuli

Składniki: ¨• puszka Cieciorki Bonduelle
„Gotowane na Parze” • szklanka kaszy
jaglanej • szklanka bulionu • papryka
• ostra papryczka • 5 ząbków czosnku
• cebula • 300 g filetu z kurczaka
• sól • pieprz • natka pietruszki

Składniki: • Zielony Groszek
Bonduelle „Już Przygotowane
na Parze” • Fasolka Szparagowa
Bonduelle „Już Przygotowane
na Parze” • czerwona cebula
• rzodkiewka • czosnek • tarty
parmezan • oliwa
z oliwek • sól • pieprz

Przygotowanie: Kaszę gotujemy w bulionie,
wg przepisu na opakowaniu. Paprykę
i papryczkę drobno kroimy. Dodajemy
zmiażdżony czosnek, pokrojonego
kurczaka, sól, pieprz i pieczemy w
piekarniku w 180°C ok. 20 minut. Przed
podaniem mieszamy z cieciorką i natką
pietruszki. Podajemy z kaszą.

Przygotowanie: Fasolkę, groszek,
posiekaną cebulę i zmiażdżony
czosnek podsmażyć na oliwie,
doprawić. Sałatkę podawać
z plasterkami rzodkiewki
i posypaną parmezanem.

PROSTE ROZWIĄZANIA
SĄ NAJLEPSZE
Wywiad z Tomaszem Szymańskim, szefem kuchni Akademii Smaku Bosch
Skąd pomysł na dzisiejsze menu?
Ponieważ jest to dzień z firmą Bonduelle, co oznacza przede wszystkim warzywa! Dziś robimy je w trochę
inny sposób, a mianowicie na parze. Bonduelle jest jedyną firmą, która przygotowuje w ten sposób warzywa i jest to innowacja na rynku. Warzywa gotowane na parze są pyszne, a wystarczy im bardzo delikatna
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kami i cynamonem. Po ostygnięciu tej fasolowej pasty, smarujemy nią grillowane kawałki bagietki. W ten

Od kuchni

Od kuchni

obróbka.

sposób uzyskujemy coś na kształt włoskiego apetizera.
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Co dziś mamy na swoich talerzach?
Zaczynamy od przystawki. Jest to biała fasola zmiksowana z cebulą i majerankiem, przyprawiona goździ-

jabłka. Dressing jest przygotowany na bazie jogurtu naturalnego, przez co jest bardzo lekki i zdrowy.
Zupa to krem z zielonego groszku. Można powiedzieć, iż jest to moja mała perwersja kulinarna, ponieważ
w tym daniu łączymy kuchnię francuską i orientalną. Akcentami orientalnymi w tym kremie są mleko kokosowe, imbir, chili i trawa cytrynowa, zaś reprezentanci kuchni francuskiej to groszek i podsmażana sałata
masłowa.
Dzisiejszym daniem głównym jest wegetariański burger z białej fasoli połączonej z upieczonym batatem,
oliwą i warzywami.
Na deser przygotujemy bardzo oryginalne ciasto z czerwonej fasoli, podobne do znanego nam ciasta marchewkowego. Dodamy do niego kakao i orzechy - samo zdrowie!
Tematem dzisiejszego spotkania jest kuchnia w parze ze zdrowiem. Niektórym zdrowa kuchnia źle się kojarzy,
np. z mięsem zupełnie bez przypraw i warzywami bez dodatków. Czy zdrowa kuchnia może być smaczna? Może
uwodzić?
Jak najbardziej. Często proste rozwiązania w kuchni są po prostu lepsze. Żyjemy w czasach, w których przecenia
się eksperymentowanie na płaszczyźnie kulinarnej. Często robi się to tylko po to, aby zaistnieć. Pod hasłem zdrowa kuchnia kryje się przede wszystkim pozyskanie dobrego produktu, bez względu na to, czy jest to warzywo, nabiał czy mięso. Jeżeli bydło jest zdrowo żywione, a warzywa odpowiednio nawożone i nie ma w nich tzw. chemii,
to będą dla nas dobre. Warto pamiętać o przygotowaniu warzyw na parze, bo w ten sposób zachowujemy w nich
wszystko to, co jest najbardziej wartościowe.
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Następna jest sałatka. Będzie się składać z brokułów gotowanych na parze, świeżego mango i polskiego

Jest Pan specjalistą od kuchni włoskiej i francuskiej. A co sądzi
Pan o polskiej kuchni?
Jest to dobra, choć nie najlżejsza kuchnia. Straciliśmy wiele przez
lata komunizmu, bo byliśmy odcięci od wielu produktów i skazani
na to, co mieliśmy na rynku. Dziś jest wielu kucharzy i szefów
kuchni, którzy potrafią ciekawie promować polską kuchnię w innej, nietypowej dla nas odsłonie. Wbrew pozorom nie musi być
ona tłusta i nudna, ale dostosowana do najnowszych kulinarnych
trendów na świecie. W końcu nasz tradycyjny przysmak - bigos,
robiony tak naprawdę na zepsutej kapuście smakuje bardzo wielu

Od kuchni

Od kuchni
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obcokrajowcom.

BAGIETKA Z DELIKATNĄ
PASTĄ Z FASOLI
I JABŁEK
Dla 2 osób
Czas przygotowania: 40 min.

Akademia Smaku BOSCH

22

Biała fasola „Gotowane na Parze” Bonduelle
Cebule
Jabłka
Suszone śliwki
Liście laurowe
Ziele angielskie
Goździki
Szczypta majeranku
Olej
Sól i pieprz
Bagietki

Sposób przygotowania:
Cebulę, jabłka i śliwki pokroić na małe kawałki. Podsmażyć na
patelni z olejem cebulę, jabłka, liście laurowe, ziele, goździki,
do momentu aż cebula się zeszkli, a jabłka będą miękkie. Fasolę posypać majerankiem, solą i pieprzem, całość zmiksować
blenderem. Z patelni zdjąć ziele, liście laurowe i goździki. Resztę składników z patelni dodać do fasoli i delikatnie zmiksować.
Pastę schłodzić, a w tym czasie podpiec bagietkę. Posmarować
kawałki podpieczonej bagietki pastą, ozdobić natką pietruszki
i podawać.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

Ekspert kulinarny poleca

SAŁATKA
Z BROKUŁÓW, MANGO,
WĘDZONEGO
KURCZAKA
I MORWY BIAŁEJ

Składniki:
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Brokuły „Już Przygotowane na Parze” Bonduelle
Wędzona pierś kurczaka
Mango dojrzałe
Jabłka
Sałata rzymska
Morwa biała
Dressing:
Jogurt naturalny
Cukier trzcinowy
Natka pietruszki
Miód lipowy
Sok z cytryny
Ocet balsamiczny – glace
Oliwa z oliwek
Sól i pieprz

Sposób przygotowania:
Brokuły rozmrozić. Pierś kurczaka wędzonego, mango i jabłko pokroić w paski. Sałatę rzymską porwać w kawałki. Z jogurtu, cukru, miodu, soku z cytryny, octu, oliwy i posiekanej
natki pietruszki przygotować dressing. Wszystkie składniki
połączyć i ewentualnie doprawić do smaku solą i pieprzem.

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

KREM Z GROSZKU
Z ORIENTALNĄ NUTĄ
Dla 10 osób
Czas przygotowania: 90 min.

Składniki:
Ekspert kulinarny poleca

Szef kuchni poleca

Zielony Groszek „Już Przygotowane na Parze” Bonduelle
Por (białe części)
Mleko kokosowe
Bulion drobiowy
Imbir świeży
Trawa cytrynowa
Chili świeże
Liść kafiru
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Kolendra
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26Limonka
Cukier trzcinowy
Anyż
Sól i pieprz
Masło klarowane
Orzeszki pinii

Sposób przygotowania:
Na maśle podsmażyć część pokrojonego w talarki pora, posiekany imbir oraz chili. Dodać liść kafiru, anyż, część kolendry, trawę cytrynową oraz wlać mleko kokosowe oraz
bulion. Całość chwilę gotować. Przecedzić przez sito. Na
maśle podsmażyć pozostałą część pokrojonego pora i groszek. Wlać przecedzony wywar. Zagotować i zmiksować.
Doprawić do smaku sokiem z limonki, cukrem, solą i pieprzem. Podawać z prażonymi orzeszkami pinii i kolendrą.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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Bataty
Biała Fasola „Gotowane na Parze” Bonduelle
Ziarna słonecznika
Pestki dyni
Pasta tahini
Sos sojowy
Natka pietruszki
Czosnek
Chili
Kumin
Sól i pieprz
Bułki
Ajvar
Czerwona cebula
Rukola
Awokado
Roszponka

Sposób przygotowania:
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Ekspert poleca

Składniki:

Ekspert kulinarny poleca

WEGETARIAŃSKIE
BURGERY Z FASOLI
I BATATÓW

Bataty obrać, pokroić w kostkę, posmarować olejem, ułożyć w naczyniu żaroodpornym i włożyć do piekarnika nagrzanego do 220°C, piec
przez ok. 20 minut. Fasolę z puszki przełożyć do dużej plastikowej miski. Pestki słonecznika i dyni posiekać dużym nożem. Pestki i resztę
składników dodać do fasoli. Kiedy bataty się upieką, przestudzić je
i dodać do pozostałych składników. Wszystko zmiksować blenderem
na spójną masę. Następnie lepić rękami kotlety średniej wielkości.
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć na niej kotlety i piec
je w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez 20 minut. Następnie kotlety obrócić i piec jeszcze 8-10 minut. Bułki lekko podgrzewamy w
piekarniku. Dolną połówkę smarujemy delikatnie ajwarem, układamy
na spodzie kilka plasterków cebuli, kilka liści rukoli i roszponki, a następnie wkładamy gorącego burgera, pokrojone w pióra awokado i zamykamy bułkę. Całość przekłuwamy patyczkiem do szaszłyków

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

CZEKOLADOWE
CIASTO Z CZERWONĄ
FASOLĄ

Sposób przygotowania:

Akademia Smaku BOSCH

30 Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Kwadratową formę do
brownie wykładamy papierem do pieczenia. Wszystkie składniki poza orzechami przekładamy do blendera i miksujemy aż
masa będzie gładka, następnie wylewamy masę do przygotowanej formy. Na wierzch ciasta kładziemy połówki orzechów.
Pieczemy je przez 25-30 minut, do suchego patyczka. Po
upieczeniu ciasto kroimy na kwadratowe porcje. Mrożone
owoce blendujemy i powstałym sosem ozdabiamy kawałki
ciasta. Każdy kawałek dekorujemy listkiem mięty.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.

31
Akademia Smaku BOSCH

Puszka czerwonej fasoli Bonduelle (400 g)
4 jajka
2 łyżki oliwy
1 łyżka ekstraktu waniliowego
200 g cukru trzcinowego
3 łyżki kakao niesłodzonego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/4 łyżeczki soli
Orzechy włoskie (16 połówek)
Owoce mrożone

Ekspert kulinarny poleca

Składniki na jedno ciasto:

KOKTAJL BANANOWY
Składniki:

Wszystkie składniki zmiksować blenderem.

KOKTAJL MELONOWY
Akademia Smaku BOSCH
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Składniki:
Kukurydza Bonduelle
Melon (dojrzały)
Sok z melona lub mango
Otręby pszenne Kupiec
Miód akacjowy
Sok z limonki
Melisa świeża

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zmiksować blenderem.

KOKTAJL
POMARAŃCZOWY

Składniki:
Kukurydza Bonduelle
Pomarańcze słodkie
Sok pomarańczowy
Jogurt naturalny
Jogurt waniliowy
Dżem pomarańczowy
Miód

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zmiksować blenderem.

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

Ekspert kulinarny poleca

Kukurydza Bonduelle
Banany dojrzałe
Sok bananowy
Mleko
Jogurt naturalny
Cukier trzcinowy
Sok limonowy

Sposób na niższe rachunki
za energię.
Chłodziarko-zamrażarki marki Bosch posiadają najlepsze klasy efektywności energetycznej: A++ i A+++, co zapewnia najniższe zużycie energii. Chroń
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środowisko i zmniejszaj swoje rachunki za prąd.

Fotorelacja

FOTORELACJA

Akademia Smaku BOSCH

w parze ze drowiem

KUCHNIA

Akademia Smaku BOSCH
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Siemens Akademia Smaku_event
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• maga zyn-album • wydania specjalne • tablet • serwis www •

kulinaria i kultura w ka żdym formacie!

www,kukbuk.com.pl

SMACZNIE,
CHRUPIĄCO
I ZDROWO

PRZYGOTOWANIE ZDROWYCH
POTRAW MOŻE BYĆ ŁATWE, SZYBKIE
I TANIE
Wywiad z Agnieszką Duszyńską,

CZYLI GOTOWANIE NA PARZE

Większość z nas uważa, że produkty gotowane na parze są bez
smaku. ic bardziej mylnego Przygotowane w ten sposób
warzywa zachowują właściwości najbliższe świeżym zbiorom
nie wypłukujemy z nich intensywnego smaku ani chrupkości.

Bogactwo wartości odżywczych!
Gotowanie na parze pozwala maksymalnie ograniczyć straty

Akademia Smaku BOSCH

42 witamin i mikroelementów. Gotując jarzyny w wodzie zachowuje

się w nich tylko 3 witaminy , a podczas gotowania na parze
pozostaje jej aż 2 . Gotując marchew tradycyjną metodą,
odlewając dodatkowo wywar, zostaje średnio około 32
zawartego w marchwi wapnia, a podczas gotowania na parze
ponad dwa razy więcej.

Bonduelle już to dla Was zrobił!
Wiemy, że gotowanie na parze nie jest łatwe. Wychodząc
na przeciw tej sztuce, Bonduelle robi to za Was. Warzywa
prosto z pola trafiają do fabryki i tam są blanszowane na parze
a nie standardowo w wodzie. Dzięki temu mają idealny smak
i chrupkość oraz są pełne wartości odżywczych. Co więcej,
wystarczy je wyjąć z puszki lub rozmrozić i mamy gotowy, zdrowy
posiłek w kilka minut.

TARTA Z BROKUŁAMI
I MOZARELLĄ
Składniki:
• rożone Brokuły Bonduelle „Już Przygotowane
na Parze”
• ozarella
• 0 g wody
• sól
• żółtko
• 125 g masła
• 250 g mąki
• płatki migdałów

Przygotowanie:
Zagniatamy ciasto z mąki, masła, żółtka, wody
i soli, aż będzie gładkie. Chłodzimy w lodówce
przez godzinę. astępnie wygniatamy formę
ciastem i wstawiamy do nagrzanego na
200°C piekarnika na 15 minut, obciążając je
przez pierwsze 5 minut pieczenia. a cieście
układamy mozzarellę i brokuła oraz posypujemy
migdałami. Pieczemy kolejne 15 minut.

W 90% czas przygotowania potraw, na które podaję
przepisy na moim blogu nie przekracza 30 minut.
To jest moja główna zasada. Przy okazji pokazuję,
że przygotowanie zdrowych potraw może być łatwe
i szybkie, a w dodatku tanie. To przepisy również dla
osób, które dopiero uczą się gotować.
Wiele osób zraża się do gotowania ze względu
na taki pogląd, że trzeba temu poświęcić wiele
godzin, a nikt nie ma czasu na spędzenie całego
popołudnie np. na lepieniu pierogów. Jak gotować w sposób szybki i przyjemny?
Podstawa to dobry plan, przygotowane składniki oraz odpowiednia organizacja w kuchni. Dzięki
temu potrawy można przygotować dużo szybciej,
niż gdy mozolnie zabieramy się do pracy.
Ostatnio okazało się, że nie toleruje Pani glutenu
i laktozy. Czy to zrewolucjonizowało Pani sposób odżywiania?
Tak, moja dieta musiała się radykalnie zmienić i było
to trudne. Wiedzą to najlepiej osoby, które mają
alergię na tego typu produkty, u mnie jest to tylko
nietolerancja, która może z czasem minąć. Ta sytuacja sprawiła, że zaczęłam szukać nowych składników i używać ich w kuchni zastępczo za produkty
z glutenem i laktozą - w ten sposób narodziły się
nowe potrawy.

warzywneinspiracje.pl
Więcej przepisów na:
facebook.com/BonduellePolska

Na językach

Smak i chrupkość przede wszystkim!

Nazwa Pani bloga to nietracczasunagotowanie.
blogspot.com - czy rzeczywiście wszystkie potrawy, które Pani przygotowuje są ekspresowe?
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Chińczycy od dawien dawna doceniają gotowanie
na parze. Ta metoda zachowuje bowiem naturalny
smak, konsystencję i barwę produktów. W Polsce
wciąż najczęściej smażymy i gotujemy w wodzie,
co sprawia, że wytracamy najbardziej wartościowe
składniki.

autorką bloga nietracczasunagotowanie.blogspot.com

SZUKAM IDEALNEJ DIETY
Wywiad z Aleksandrą Krzyżanowską,
autorką bloga 2smaki.pl

KOKTAJL Z KUKURYDZĄ?
DLA MNIE BOMBA!
Wywiad z Katarzyną Ceran,

Ostatnio na blogu pojawia się coraz więcej zdrowych przepisów, ponieważ podjęłam wyzwanie
odnalezienia idealnej, zrównoważonej diety – takiej na całe życie. Będzie ją różnić od drakońskich
diet, których nie sposób znieść dłużej niż miesiąc,
chociażby to, że posiłki będą smaczne, pożywne
i sycące. Oprócz tego, taka dieta będzie sprzyjać
odchudzaniu, a nawet leczyć z niektórych chorób.
Czy dowiedziałaś się czegoś ciekawego od naszej
ekspertki?

Większość z nich to tradycyjne przepisy, choć można znaleźć ich alternatywne, zdrowe opcje – z użyciem mąki pełnoziarnistej, brązowego cukru czy oleju zamiast masła.

Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nie znałam wielu metod wykorzystywania pewnych warzyw. Zaskoczyła mnie
kukurydza w koktajlach. Dla mnie bomba!

Można powiedzieć, iż świadome żywienie jest symbolem pewnej dojrzałości. Większość z nas je bez namysłu. Nie przykładamy wagi do diety, dopóki jesteśmy szczupli i nic nam dolega. Co zachęciło Panią do
rozpoczęcia poszukiwań zdrowej diety?
W pewnym momencie swojego życia, zauważyłam,
że mimo tego, że jem mniej wcale nie chudnę. Było
to dla mnie ogromne zaskoczenie, więc postanowiłam skonsultować się z dietetykami. To, czego
się dowiedziałam, wywróciło mój pogląd na temat
żywienia do góry nogami. Powiedziano mi, jakie są
możliwe przyczyny tego, że nie chudnę. Usłyszałam na przykład, że tyję, bo… za bardzo się głodzę.
Kolejną kwestią było pozbycie się z diety cukru,
który jedynie zaostrzał apetyt i sprawiał, że chciałam jeść prawie cały czas. Postanowiłam poszukać
potraw, które są równie smaczne i słodkie, ale nie
zawierają cukru.
Jakie zamienniki niezdrowych produktów Pani stosuje?
Jeśli czuję potrzebę, aby posłodzić przyrządzoną
potrawę, słodzę ją miodem lub suszonymi, kandyzowanymi owocami.

Dzisiejszym tematem spotkania jest zdrowa kuchnia,
a szczególnie dania przygotowywane na parze. Czy
znasz i stosujesz w swojej kuchni ten sposób gotowania?
Muszę przyznać, że raczej nie. Moje gotowanie sprowadza
się najczęściej do pieczenia, jak wskazuje nazwa mojego
bloga. W związku z tym najczęściej robię makarony i zapiekanki.
Czy w związku z tym dzisiejsze menu przypadło Ci do
gustu?

Jak podobał Ci się dzisiejszy wykład ekspertki? Czy
dowiedziałaś się czegoś nowego?
Ciekawe było to, co powiedziała na temat diety Polaków – większość z nas deklaruje, że odżywia się zdrowo,
a w praktyce okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. To
bardzo zastanawiające.
Czy dowiedziała się Pani dziś czegoś ciekawego od naszej
ekspertki?

Jak Ci się podoba idea warsztatów Akademii Smaku
Bosch?

Uświadomiłam sobie, ile cennych składników mają warzywa! Nie przypuszczałam też, że mogą być one lekiem
na tyle schorzeń.

Bardzo! Jest to mój czwarty raz na warsztatach. Te spotkania naprawdę uczą i dają dużo inspiracji. Wykorzystuję to
później na swoim blogu.

A które z dań smakowało Pani najbardziej?

A jak gotuje Ci w takim dużym gronie?

Zdecydowanie krem z groszku. Zaskoczeniem było dla
mnie dodanie do zupy liści sałaty, by poprawić jej konsystencję. Była bardzo łagodna w smaku, ale miała niezwykle ciekawe dodatki: prażone orzeszki pinii, kolendrę oraz dressing.

Wspólne gotowanie to przede wszystkim fajna przygoda
i ciekawe doświadczenie!
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Na Twoim blogu królują słodycze. Czy są wśród nich
zdrowe desery?

Na językach

autorką bloga bakeandtaste.blogspot.com

Na Pani blogu odnajdziemy wiele ciekawych przepisów. Jest tam miejsce zarówno na tradycyjne potrawy, desery, jak i zdrowe posiłki. Skąd zainteresowanie tymi ostatnimi?

WEGETARIAŃSKI BURGER
– CZEMU NIE?

NOWE, CIEKAWE DANIA
Wywiad z Pauliną Krawczyk,
autorką bloga smaczneprzepisy.com.pl

Wywiad z Michałem Danilukiem,
uczestnikiem warsztatów Akademii Smaku Bosch

Mam na blogu tyle różnorakich przepisów, że można
powiedzieć, że staram się dogodzić każdemu. Są przepisy na potrawy bardzo zdrowe, uwzględniające różne
diety, ale i na dania dla tzw. prawdziwych mężczyzn czyli tłuste i sycące.

Tematem dzisiejszego spotkania była zdrowa kuchnia, a jeśli zdrowa kuchnia to gotowanie na parze.
Czy praktykuje Pan ten sposób przyrządzania potraw?

Jest Pani mamą trójki dzieci – czy jakoś szczególnie
musiała je Pani przekonywać do jedzenia warzyw?

Akademia Smaku BOSCH
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Mam w domu urządzenie do przygotowywania potraw
na parze, choć zazwyczaj stosuję je do podgrzewania
pierogów (śmiech). Gotowanie na parze ma taką zaletę, że oprócz tego, że nie wypłukuje cennych witamin i mikroelementów, warzywa przygotowane w ten
sposób po prostu wyglądają lepiej niż te ugotowane
w wodzie.
Czy gotowanie to Pana pasja?
Można nazwać gotowanie moją pasją, ale niestety
przez brak czasu oddaję się jej właściwie tylko w weekendy. Spotykamy się wtedy z przyjaciółmi i razem coś
przygotowujemy np. sushi.
Które danie z naszego dzisiejszego menu przypadło
Panu do gustu najbardziej?
Zaskoczył mnie smak burgera wegetariańskiego!
Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że dałbym
się na niego nabrać i spokojnie mógłbym zastąpić nim
mięso.

Nie mam z tym problemu. Dzieci przejmują nasze (rodziców) nawyki odżywiania i same sięgają po zdrowe
produkty.
Czy dowiedziała się Pani czegoś ciekawego z wykładu naszej ekspertki?
Staram się dużo czytać o zdrowym odżywianiu. Byłam
już wcześniej zapoznana z dietami ze względu na swoje problemy z wątrobą. Wykład ekspertki niewątpliwie
ubogacił moją wiedzę, którą przełożę na tworzenie nowych dań.

Na językach

Jest to ciekawy pomysł. Zaskoczyły mnie przede
wszystkim potrawy i ich smaki, zwłaszcza ciasto z czerwonej fasoli.
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Na językach

Na warsztatach Akademii Smaku Bosch zbiera się
grupa właściwie obcych sobie ludzi, by wspólnie
gotować. Jak podoba się Panu ta idea?

Na Pani blogu jest całe mnóstwo różnorodnych
przepisów, od ciast aż po włoskie makarony. Czy
przykłada Pani wagę do tego, aby te potrawy były
zdrowe?
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Pobij rekord szybkości
w kuchni.
Funkcja PowerBoost zwiększa moc wybranego pola grzewczego
i skraca czas gotowania aż do 50%! Woda zagotuje się w mgnieniu oka, co
jest szczególnie ważne dzisiaj, gdy ciągle brakuje nam czasu.
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niadanie:

Zwycięzcy konkursu „Zdrowe gotowanie”,
który rozgrywał się na facebookowym profilu
Bosch Home Polska

Ela Kusiak
Iwona Bachta
Paweł Cymbała
Adam Olender
Grażyna Mierzejewska

jedz jak król

Honorata Bera
Jakub Bujak
Ewa Bondaruk
Maria Rodzinka
Wiesława Mizgała
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Serdecznie gratulujemy!

Sponsorzy nagród:

Już 16 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie,
którego tematem przewodnim będzie śniadanie, nazywane często najważniejszym posiłkiem w ciągu
dnia. Na zimno, na ciepło, na słono i na słodko - ekspert spotkania i szef kuchni przekonają zaproszonych gości, że śniadanie nie musi być nudne i mało
urozmaicone.
Zaproszenie na warsztaty już wkrótce do zdobycia na
Facebooku Bosch Home Polska oraz na:
http://akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie

Partner:
Organizator:

Partner:

Partner:

