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O tym, jakie
śniadanie
doda energii
na cały dzień
- opowiada ekspert spotkania
Katarzyna Jaszczyk-Górska
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KRÓLEWSKIE ŚNIADANIA
Kolejne spotkanie Akademii Smaku Bosch za nami. Tym razem poświęcone zostało śniadaniom, o których mówi się, że są najważniejszym posiłkiem
w ciągu dnia. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, czy rzeczywiście śniadanie powinno się jadać jak król.
Kolejne spotkanie Akademii Smaku Bosch za nami. Tym razem poświęcone
zostało śniadaniom, o których mówi się, że są najważniejszym posiłkiem
w ciągu dnia. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, czy rzeczywiście śniadanie powinno się jadać jak król.
Ekspertka spotkania Katarzyna Jaszczyk – Górska, specjalistka w zakresie
dietetyki leczniczej wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, opowiedziała zaproszonym gościom o gotowaniu wg Pięciu Przemian. Uczestnicy spotkania,
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pory roku wpływają na to, co powinniśmy jeść.
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Zaproponowane przez Ekspertkę menu okazało się ciekawe i zaskakujące.
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Uczestnicy warsztatów mogli spróbować śniadań na słodko: kaszy jaglanej
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i jagodami Goji, a także śniadań wytrawnych: soczewicy z warzywami i kaszy jaglanej z kiełkami na patelnię, prażonymi pestkami słonecznika, rukolą
i kolendrą. W menu znalazło się również miejsce na deser - ekspertka przygotowała kulki jaglane kokosowo – daktylowe. Nie zabrało również ciekawych
napojów, zaproszeni goście spróbowali kawy wg Pięciu Przemian, zimowego
napoju wzmacniającego nerki oraz napoju bazyliowego.
Więcej interesujących informacji na temat Kuchni wg Pięciu Przemian, przepisy oraz wywiady z uczestnikami styczniowych warsztatów Akademii Smaku Bosch, znajdziecie na kolejnych stronach magazynu. Mamy nadzieję, że
dostarczą Wam one wielu śniadaniowych inspiracji. Zapraszamy do lektury
kolejnego magazynu, którego tematem przewodnim jest „Śniadanie: jedz jak
król”.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Katarzyna Jaszczyk – Górska
Specjalistka w zakresie dietetyki leczniczej według
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Katarzyna Jaszczyk - Górska swoją przygodę z medycyną chińską
oraz Kuchnią Pięciu Przemian rozpoczęła kilkanaście lat temu. Filozofia ta na dobre zagościła, nie tylko w jej kuchni, ale także w sposobie myślenia i postrzegania wszystkiego, co dzieje się wokół. Medycyny chińskiej uczyła się przede wszystkim na dwóch 4-letnich kursach,
prowadzonych przez nauczycieli Avicenna Institut. Uzyskała dyplom tego
instytutu w zakresie dietetyki leczniczej wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Okazały się one dla niej cennym uzupełnieniem
wiedzy zdobytej na kursach medycyny chińskiej i dały jej narzędzia do pracy
z pacjentami nad skuteczną zmianą nawyków żywieniowych.
Od kilku lat prowadzi warsztaty gotowania pod hasłem: „Skorzystaj z energii pożywienia” oraz wykłady i kursy podstaw medycyny chińskiej. W swojej pracy stara się zachęcać do wykorzystywania potencjału tkwiącego w sposobie odżywiania i stylu życia.
W pracy przyświeca jej motto:
„Wielu szukających szczęścia ducha
zapomina o zdrowiu ciała.
Wielu pragnących zdrowego ciała
zaniedbuje rozwój duchowy.
Wszyscy oni szukają owoców
bez posadzenia nasion.
Nikt z nich nie osiągnie tego, czego szuka.”
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Porządna dawka energii
na dobry początek dnia!
Ile razy zdarzyło Ci się nie zjeść śniadania? Pewnie wielokrotnie zlekceważyłeś ten posiłek, tłumacząc się chociażby pośpiechem, tym samym popełnia-

niemu mamy siłę do działania, jesteśmy bardziej efektywni i... szczęśliwsi.
Jakie powinno być idealne śniadanie? Należy zadbać, aby było bogate
w witaminy, białko, węglowodany oraz błonnik. Najlepiej strawione zostanie w godzinach od 7 do 9, kiedy nasz żołądek ma najwięcej energii. Organizm przyswoi wtedy maksymalną ilość cennych substancji.
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Jeśli będziemy pamiętać o powyższych zasadach, to przez kolejne 3 – 4 godziny na pewno nie dopadnie nas głód, a my będziemy tryskać energią.
Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, aby nie zapominać
o codziennych śniadaniach, może być fakt, że pozwalają one dbać o linię.
Porządny poranny posiłek pomoże uniknąć podjadania w trakcie dnia, dzięki czemu spożyjemy mniej kalorii.
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łek dnia, wszystko dlatego, że dostarcza nam energii na cały poranek. Dzięki

Śniadanie. Jedz jak król!

jąc poważny błąd żywieniowy. Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posi-

Przemiany w zgodzie
z naturą, czyli Filozofia
Pięciu Przemi
Filozofia Pięciu Przemian wymyślona została ponad pięć
tysięcy lat temu przez Chińczyków, którzy twierdzili, że

Śniadanie. Jedz jak król!

wszystko, co dzieję się w naturze, znajduje odzwierciedlenie w organizmie człowieka.

10

posiłków do konkretnej pory roku tak, aby uzupełniać

Zgodnie z tą filozofią człowiek podlega zmianom, jakie
niosą ze sobą pory roku. Lato odpowiada energii ekspansywnej, wiosna – energii wzrostu, tzw. babie lato –
równowadze w przyrodzie, jesień – energii kierującej się
w dół, zima – energii kierującej się do środka. Bardzo istotnym aspektem Filozofii Pięciu Przemian jest dopasowanie
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jest również to, że konkretnym przemianom odpowiadają
również konkretne emocje.
Oprócz odmiennych ruchów energii, każdej z pór roku
przyporządkowane są również odpowiednie, charakterystyczne dla niej czynniki. Czynnikiem lata jest ogień, wiosny drzewo, ziemia to czynnik babiego lata, metal odpowiada jesieni, z kolei zimie woda.
Zgodnie z założeniami pięć przemian odpowiada cyklom
ludzkiego życia, pokazuje zachodzące w organizmie zmiany. Dzięki niej możemy zrozumieć, co dzieje się wewnątrz
nas. Jak tłumaczy ekspertka Akademii Smaku Bosch Katarzyna Jaszczyk – Górska: „Filozofia kuchni Pięciu Przemian
jest bogata w wiedzę, z której można korzystać zarówno
fragmentarycznie, jak i kompleksowo”.

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

niedobory i niwelować nadmiary w organizmie. Ciekawe

Pięć smaków,
kolorów i zmysłów.
Dodajemy składniki zgodnie z cyklem odżywczym tzn. w kolejności:
Ogień, Ziemia, Metal, Woda, Drzewo itd.
Nie ma znaczenia, od której przemiany zaczynamy. Zastanawiając się nad tym, w której przemianie kończyć potrawę, warto uwzględnić takie czynniki:

narząd należy:
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Drzewa, zimą Wody, jesienią Metalu, latem Ognia, a w czasie babiego lata Ziemi

smak kwaśny - Drzewo – wątroba i pęcherzyk żółciowy
smak gorzki - Ogień – serce i jelito cienkie
smak słodki - Ziemia – śledziona i żołądek
smak ostry - Metal – płuca i jelito grube
smak słony - Woda – nerki i pęcherz moczowy
• w danej porze roku dobrze jest kończyć potrawę w jej przemianie, np. wiosną w przemianie

• poza tym zawsze dobrze jest wzmacniać narządy przemiany Ziemi
Zrównoważone potrawy zawierają wszystkie smaki, przy czym możemy przejść przez wszystkie
przemiany dowolną ilość razy. W danej przemianie możemy dodać dowolną ilość składników,
ale wystarczy tylko mała ilość. Po dodaniu składnika danej przemiany mieszamy danie, aby
połączył się on z pozostałymi i odczekujemy dłuższą chwilę z dodaniem składników kolejnej
przemiany.
Jeśli zapomnimy czegoś dodać możemy się cofnąć do poprzedniej przemiany, a potem ponownie dodać składnik przemiany, z której się cofnęliśmy, aby przejść dalej.
Zachęcam Was do gotowania nadal swoich ulubionych potraw, ale z uwzględnieniem Prawa
pięciu Przemian tzn. dostosowaniu ich do swojej kondycji zdrowotnej i pór roku, czyli korzystania z sezonowych warzyw i owoców, brania pod uwagę termicznych właściwości produktów
oraz możliwości wpływania na nie przez obróbkę termiczną i dodatek odpowiednich przypraw!
Pamiętajcie, że pięć Przemian to także:
• 5 kolorów - wykorzystujcie je w zestawianiu potraw, to również pobudza trawienie.
• 5 zmysłów - angażujcie swoje zmysły podczas przygotowania i podawania potraw, a tym więcej energii Wam dostarczą. Proces trawienia rozpoczyna się, gdy na widok i zapach jedzenia
przysłowiowa ślina napływa nam do ust.
Katarzyna Jaszczyk – Górska
www.5przemian.pl
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Śniadanie. Jedz jak król!

• chcąc wzmocnić szczególnie jakiś narząd, kończymy potrawę w przemianie, do której ten

JEŚLI TY NIE GOTUJESZ,
MUSI ZA CIEBIE GOTOWAĆ
TWÓJ ŻOŁĄDEK
Wywiad z Katarzyną Jaszczyk – Górską, specjalistką
w zakresie dietetyki leczniczej według Tradycyjnej Medycyny
Chińskiej
Dzisiejsze spotkanie poświęcone zostało śniadaniom, a przede wszystkim gotowaniu zgodnie z Filozofią
Pięciu Przemian. Jak ona odnosi się do tego, co jemy?
Filozofia Pięciu Przemian jest całym spójnym systemem odżywiania. Bardzo istotne jest w tym systemie
postrzeganie tego, co jemy w aspekcie energetycznym. Każdy produkt ma konkretną termikę: zimną,
chłodną, neutralną, ciepłą lub gorącą. Łącząc różne produkty w potrawie, możemy świadomie wpływać
na konkretną termikę całej potrawy. W tym aspekcie istotne jest także, świadome używanie przypraw
i sposobów przygotowywania jedzenia, bo to również decyduje o termice, np.: pieczenie jest techniką
ogrzewającą, a surowe produkty mają działanie ochładzające. Każdy produkt reprezentuje jeden z pięciu
smaków: słodki, ostry, słony, kwaśny lub gorzki. Każdy smak działa na 2 konkretne narządy w ciele, więc
obecność ich wszystkich w potrawie jest bardzo ważna dla równowagi energetycznej. Każdy ze smaków
ma też konkretne działanie energetyczne np.: słodki relaksuje, ale i rozleniwia, u niektórych powoduje dużą ociężałość. Świadomość takiego działania może ułatwić nam rezygnację z takiego posiłku np.:
wtedy, gdy mamy dużo pracy i chcemy być skoncentrowani. Taka wiedza o tym, co jemy pozwala dobrać
odpowiednie produkty i przygotować z nich potrawy w taki sposób, aby przywrócić równowagę energetyczną w organizmie, ogrzać go lub ochłodzić, nawilżyć bądź osuszyć oraz uzupełnić niedobory ważnych
substancji i usunąć z organizmu to, co zbędne.
Na czym opiera się Filozofia Pięciu Przemian?
Filozofia Pięciu Przemian została wymyślona przez Chińczyków wiele tysięcy lat temu, w oparciu o obserwację natury. Filozofia ta zakłada, że człowiek jest mikrokosmosem, co oznacza, że organizm człowieka
podporządkowany jest takim samym procesom, jakie zachodzą w Naturze.

Wspominała Pani także o indywidualnym podejściu w Medycynie Chińskiej. Dlaczego to jest takie ważne?
Różnimy się między sobą bardzo, inaczej odczuwamy temperaturę, co najłatwiej zaobserwować w odmiennym sposobie ubierania się w różnych porach roku.. Jedni ciągle marzną, innym wciąż jest gorąco.
Każdy jest inny i każdemu służy inne jedzenie. Jedni potrzebują ogrzania, a drudzy wprost przeciwnie
ochłodzenia. To, co dla niektórych jest lekarstwem, dla innych może być trucizną. Brak tej wiedzy powoduje, że często jemy to, co nie jest dla nas odpowiednie i wtedy pogłębiamy słabości naszego organizmu.

15
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

14

Mówimy dzisiaj o śniadaniach – w jakich godzinach powinno się je jeść?
Optymalną porą na śniadanie jest czas, kiedy żołądek ma najwięcej energii, czyli między 7 a 9 rano.
Ze względu na to, że najlepiej wtedy trawimy, możemy również przyswoić najwięcej cennych substancji z posiłku o tej porze.
„Jeśli ty nie gotujesz, musi za Ciebie gotować Twój żołądek” – to jedna z podstawowych zasad odżywiania wg Filozofii Pięciu Przemian. Co to znaczy?
Zasada ta oznacza, że żołądek optymalnie pracuje w temperaturze ciała, czyli jeśli jemy jedzenie
gotowane jest ono najłatwiejsze do strawienia. Nawet, jeśli nie jest już ciepłe, ale zostało wcześniej

ŚNIADANIE
WARTO O NIM
PAMIĘTAĆ!

poddane obróbce termicznej, to i tak jest łatwiejsze do strawienia. Żołądek ma najmniej pracy podczas trawienia ciepłych dań, czyli zużywa wtedy najmniej energii, a w końcu chodzi o to, żeby bilans
energetyczny z posiłku był na plus – żebyśmy pozyskali energię z jedzenia, a czasem bywa tak, że
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nego, zimnego, surowego jedzenia. Warto zdać sobie sprawę z tego, że zmuszamy wówczas żołądek do ciężkiej pracy. Jeśli nie ma na to siły, to nie trawi, a jeśli nie trawi, to nie przyswaja zbyt
wielu cennych substancji, a niestrawione pożywienie zalega w organizmie i jest początkiem różnych
procesów patologicznych. Dbałość o dobre trawienie to w medycynie chińskiej najważniejszy element profilaktyki zdrowia.
Temat dzisiejszych warsztatów Akademii Smaku Bosch brzmi „Śniadanie: jedz jak król”. Jak powinien wyglądać ten posiłek?
W związku z tym, co powiedziałam już o pracy żołądka, śniadanie przede wszystkim powinno być
ciepłe. Ważne jest także to, że powinno nas nasycić na, co najmniej trzy godziny. Tutaj zachęcam
do próbowania różnych rzeczy, urozmaicenia posiłków i obserwowania reakcji organizmu. Dowiemy się, jakie składniki pokarmowe są naszym najważniejszym „paliwem”, jakie jedzenie jest dla nas
najbardziej optymalne.

Czy może Pani podać idealnie skomponowane menu na śniadanie? Takie, które doda nam energii
na cały dzień.

Znajdź na nie chwilę!
Poranki często bywają z wariowane. Pośpiech od rana
nie służy jednak naszemu zdrowiu i organizmowi.
Spokojnie zjedzone śniadanie to nie tylko dobry start
dnia, ale również ukojenie dla ciała ducha.

A co przygotować na idealne śniadanie?
Pierwszy nasz posiłek powinien stanowić ok. 25%
dziennego zapotrzebowania energetycznego. W naszym
pierwszym posiłku najlepiej aby znalazły się produkty
zbożowe, porcja warzyw, produkty mleczne oraz białko
i tłuszcze.

Spróbujcie śniadania w naszej propozycji
- pysznego omletu z Kukurydzą Złocistą
Bonduelle.

PYSZNY OMLET
Z KUKURYDZĄ ZŁOCISTĄ
BONDUELLE
Składniki:
• 3 jajka
• puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle – 212 ml
• pół zielonej papryki
• odrobina masła lub oliwy z oliwek do smażenia
• sól / pieprz
• garść natki zielonej pietruszki
• 2 kromki ciemnego pieczywa do podania

Przygotowanie:

Okiem eksperta

Okiem eksperta

Szczególnie w dzisiejszych czasach, w których jesteśmy bardzo zabiegani, jemy dużo przetworzo-
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więcej energii zużywamy na trawienie.

W naczyniu roztrzepujemy 3 jajka ze szczyptą soli
i pieprzu. Na małej patelni rozgrzewamy odrobinę oliwy
z oliwek lub masła, a następnie wrzucamy odsączoną
kukurydzę Bonduelle i pokrojoną drobno paprykę.
Chwilę podsmażamy, a następnie, tak przygotowane
warzywa zalewamy roztrzepanymi jajkami.
Przykrywamy patelnię pokrywką i czekamy aż jajka
na wierzchu całkowicie się zetną. Gotowy omlet
posypujemy posiekaną natką pietruszki. Polecamy
podawać z ciemnym pieczywem.

Nie ma uniwersalnej recepty dla każdego. Dzisiaj, na przykład, gotujemy kaszę owsianą na słodko i kaszę jaglaną z sosem z gruszek. Dla wielu osób słodkie dania są bardzo atrakcyjne, u innych obniżają poziom energii. Ponieważ smak słodki rozleniwia, lepiej aby osoby, które za nim
przepadają, wybierały śniadania wytrawne. Może to być zupa, może to być kasza lub omlet
z warzywami. Najprościej jest próbować różnych składników i obserwować, jak się czujemy po posiłku. Jeśli rozgrzani i pełni energii, to znaczy że znaleźliśmy idealne śniadanie. Bardzo dużo zależy też od przypraw i ich świadomego używania. Przyprawy, które ułatwiają trawienie to między innymi kolendra, kminek, trawa cytrynowa. W przygotowanej dziś kaszy
z gruszkami, użyliśmy przypraw korzennych, one również ułatwiają trawienie.

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

PRAWDZIWY MISTRZ
ZAWSZE PIJE COŚ CIEPŁEGO
Wywiad z Katarzyną Jaszczyk – Górską, szefem kuchni
Akademii Smaku Bosch

Jest Pani dziś jednocześnie ekspertem i szefem kuchni. Jakie menu przygotowała

Akademia Smaku BOSCH
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owsianą z owocami Goji, żurawiną i prażonymi migdałami, kaszę jaglaną z korzennym sosem z gruszek z dodatkiem słodkiego, białego wina. Do tego prażone płatki
migdałowe. Obecność orzechów i migdałów jest także ważna, ponieważ to bardzo
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pożyteczne źródło tłuszczu, które zwiększa pożywność posiłku.
Oprócz śniadań słodkich, przygotujemy także coś wytrawnego – kaszę jaglaną z
kiełkami uduszonymi na patelni, suszonymi pomidorami, rukolą i pestkami słonecznika. Do tej propozycji pasuje wiele dodatków, na naszych talerzach znajdzie
się pieczona dynia z cynamonem, która powinna ucieszyć zwolenników słodkiego
smaku. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pieczenie wydobywa z warzyw ich słodycz, która nie tylko zaspokoi chęć na coś słodkiego, ale także wzmocni śledzionę,
co zmniejszy pożądanie słodkiego.
Ostatnie
kuł,

danie,

seler

moje

naciowy,

ulubione,

przyprawy

to
i

soczewica

trochę

z

warzywami,

pomidorów.

Bardzo

fen-

pożyw-

ne śniadanie, idealna propozycja dla osób, które potrzebują dużo białka,
a

nie

ceniana,

chcą
a

z

rana

przecież

jeść

mięsa.

warzywo

to

Soczewica
cechuje

jest
niska

u

Od kuchni

Podczas dzisiejszych warsztatów Akademii Smaku Bosch przygotujemy kaszę

nas

bardzo

niedo-

kaloryczność,

zawie-

ra dużo kwasu foliowego, żelaza, jest źródłem fosforu, magnezu, cynku
i wielu innych składników odżywczych. Polecana jest szczególnie dla osób, które
nie mogą przybrać na wadze oraz dla osób wycieńczonych długą chorobą.
Co pić do śniadania?
Nie zachęcam do picia w czasie posiłku, ponieważ żołądek gorzej wtedy trawi.
Jeśli już ktoś musi, to niech będzie to coś ciepłego. Jak już wspominałam, żołądek

Akademia Smaku BOSCH

Od kuchni

Pani na dziś?

trawi w cieple. Jeśli zjemy coś ciepłego i popijemy zimnym, to
zatrzymamy trawienie. Jedno z powiedzeń w Medycynie Chińskiej mówi, że prawdziwy mistrz zawsze pije coś ciepłego.
Co pić do śniadania, a najlepiej po śniadaniu? Może to być kawa,
może to być herbata, najlepiej ziołowa np. koper włoski. Kojarzy
się ona z herbatką dla dzieci, a to przecież bardzo ważne zioło
wspomagające trawienie. Herbata rooibos także wspomoże trawienie, a przy tym ma właściwości rozgrzewające. Na rynku jest
duży wybór atrakcyjnych smakowo herbatek ziołowych.

Dziś mieliśmy okazję smakować kawę przygotowaną według Pię-

Akademia Smaku BOSCH

Od kuchni
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wysuszenia. Tak, kawa działa bardzo wysuszająco. Do tego trochę
przypraw: goździki, cynamon, imbir, kardamon. Wszystkie działają
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Wrzucamy kawę na wrzątek - podobnie jak w Grecji czy w Turcji
- gotujemy, możemy dodać trochę cukru, który zmniejszy efekt

rozgrzewająco. Musimy zatem uważać, żeby nie przesadzić z ich
ilością. Zachęcam, by trochę eksperymentować z przyprawami,
zmieniać je, dowolnie łączyć.
Na koniec dodajemy szczyptę soli, kilka kropli cytryny, żeby zachować wszystkie 5 smaków. Gotowe.

Akademia Smaku BOSCH

Od kuchni

ciu Przemian. Jak się ją przygotowuje?

Akademia Smaku BOSCH
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Składniki:
Kasza jaglana Kupiec
Oliwa
Kolendra
Kmin rzymski
Chili
Kiełki na patelnię
Sól
Trawa cytrynowa lub estragon
Kurkuma
Uprażone pestki/migdały/orzechy
Świeże zioła i inne dodatki

Sposób przygotowania:
Kaszę podprażyć na sucho, przelać wrzątkiem, a następnie zalać 2-krotną ilością wody. Gotować pod
przykryciem na małym ogniu, nie mieszać.
O Na patelnię wlać 2 łyżki gorącej wody,
Z dodać 2 łyżki oliwy,
M kolendrę, kmin rzymski, odrobinę chili,
W sól,
D „kiełki na patelnię”, trawę cytrynową lub estragon,
O kurkumę.
Całość poddusić na małym ogniu pod przykryciem przez kilka
minut.
Dodać ugotowaną kaszę, wymieszać, dodać uprażone pestki,
migdały lub orzechy i świeże zioła.
Można dodać też pomidory suszone na słońcu itd.

D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki
- Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

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

KASZA JAGLANA
Z KIEŁKAMI NA PATELNIĘ,
PRAŻONYMI PESTKAMI
SŁONECZNIKA,
RUKOLĄ I KOLENDRĄ

KASZA JAGLANA
Z KORZENNYM SOSEM
Z GRUSZEK
Składniki:
Kasza jaglana marki Kupiec

Sposób przygotowania:

Akademia Smaku BOSCH
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Kaszę podprażyć na sucho w garnku, przelać wrzątkiem,
zalać 2-krotną ilością gorącej wody i gotować bez mieszania pod przykryciem na małym ogniu ok. 15 minut.

Sposób przygotowania sosu:
Z Do rondla wlać białe słodkie wino (typu Spätlese), dodać
kawałki gruszek.
M Dodać liść laurowy, kolendrę, cynamon,
W sól,
D cytrynę,
O kurkumę.
Gotować do odparowania wina i zagęszczenia.
Na talerzach posypać prażonymi płatkami migdałów.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak
słodki - Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

25
Akademia Smaku BOSCH

Białe słodkie wino (typu Spätlaese)
Kawałki gruszek
Liść laurowy
Kolendra
Cynamon
Sól
Cytryna
Kurkuma

Ekspert kulinarny poleca

Sos z gruszek:

KASZA OWSIANA
Z MIGDAŁAMI,
ŻURAWINĄ I JAGODAMI
GOJI
Składniki:
Kasza owsiana

Szef kuchni poleca

Żurawina
Jagody Goji
Cytryna
Kurkuma
Cynamon

Sposób przygotowania:
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M Kaszę wypłukać,

Ekspert kulinarny poleca

Migdały

W zalać 5-krotną ilością wody.
Dodać przyprawy:
D cytrynę,
O kurkumę,
Z cynamon, jagody Goji
Gotować ok. 20 min. Dodać łyżkę masła lub oliwę pomarańczową,
a następnie prażone migdały bądź orzechy i suszoną żurawinę lub
rodzynki.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki
- Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

DODATKI DO KASZY
JAGLANEJ
Pieczona dynia
Składniki:

Składniki:
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Ekspert poleca

Sposób przygotowania:

Akademia Smaku BOSCH
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Dynię pokroić w plastry, oczyścić z pestek, nasmarować oliwą
lub olejem ryżowym i posypać cynamonem, estragonem. Piec
do miękkości ok. 15-20 minut w 200°C.

jajka
ocet
sól

Sposób przygotowania:
W głębokiej patelni zagotować wodę z łyżką octu i solą. Jajka
wybić do filiżanek do espresso, a następnie przelać do wrzącej
wody, wlewając jajka blisko powierzchni. Gotować 3 minuty.
Wyjąć łyżką cedzakową, posolić, popieprzyć, posypać świeżymi ziołami i dodać odrobinę masła.

Akademia Smaku BOSCH

Jajka w koszulce

Ekspert kulinarny poleca

dynia
Oliwa lub olej ryżowy
cynamon
estragon

Cieciorka
Składniki:
cieciorka marki Bonduelle

Sposób przygotowania:
Ugotowaną wcześniej cieciorkę lub gotową cieciorkę na parze
marki Bonduelle dodać do kaszy z pestkami.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki
- Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

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

KULKI JAGLANE
KOKOSOWO-DAKTYLOWE
A LA RAFAELLO

Sposób przygotowania:
1 szklankę kaszy jaglanej dobrze wypłukać, zalać 3 szklan-

Akademia Smaku BOSCH

30 kami wrzątku. Dodać garść drobno pokrojonych daktyli, 1/2
szklanki wiórek kokosowych, cynamon i szczyptę kardamonu
oraz sól. Gotować ok. 15 minut.
Po ugotowaniu można dosłodzić jeśli trzeba np.: syropem
z Agawy lub miodem, dodać 2-3 łyżeczki karobu, odrobinę
soku z cytryny, odrobinę kawy, oliwy pomarańczowej, wystudzić i formować kulki.
Do każdej włożyć cały uprażony migdał ze skórką, na koniec
obtoczyć w wiórkach lub karobie.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki - Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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Kasza jaglana marki Kupiec
Daktyle
Wiórki kokosowe
Cynamon
Kardamon
Sól
Syrop z Agawy lub miód
Karob
Sok z cytryny
Kawa
Oliwa pomarańczowa
Prażone migdały ze skórką

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

KAWA GOTOWANA
WG PIĘCIU PRZEMIAN

NAPÓJ BAZYLIOWY
Składniki:

Sposób przygotowania:
W Wlać do garnka 2 szklanki zimnej wody,
D dodać kilka kropli cytryny.
O Zagotować, dodać 4 łyżeczki kawy.
Z Dodać szczyptę cukru trzcinowego i wanilii,
M kilka rozgniecionych ziarenek kardamonu, zdjąć z ognia i przykryć.
Po lekkim przestudzeniu można dodać miodu.

Akademia Smaku BOSCH

32 Uwaga: w przemianie metalu można dodawać zamiennie: karda-

mon, goździk, imbir. Kardamon należy do przypraw aromatycznych, dlatego nie powinno się go gotować, a ziarenka wrzucić do
kawy rozgniecione.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki
- Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

Sposób przygotowania:
O Zagotować 1 litr wody.
Z Dodać 2 łyżeczki cukru trzcinowego,
M 2 łyżki suszonej bazylii,
W kilka kropli zimnej wody,
D listek świeżej bazylii.
Gotować 5 minut, zaparzać ok. 10 minut.
O Dodać wyciśnięty sok z 2 grejpfrutów lub pomarańczy i ewentualnie miód do smaku.
Dobrze smakuje zarówno ciepły jak i wystudzony.

Ekspert kulinarny poleca

Kawa ziarnista
Cytryna
Cukier trzcinowy
Wanilia
Kardamon / goździki / imbir

Cukier trzcinowy
Suszona bazylia
Świeża bazylia
Wyciśnięty sok z grejpfrutów lub pomarańczy
Miód

D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak słodki
- Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda
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NAPÓJ ZIMOWY
WZMACNIAJĄCY NERKI

Akademia Smaku BOSCH

Składniki:

Składniki:
4 łyżeczki owoców jarzębiny
4 łyżeczki owoców tarniny
1- 2 łyżki jagód Goji
5-6 ziarenek kardamonu, rozgniecionych
Laska cynamonu lub kilka goździków

Sposób przygotowania:
Owoce zalać 2-3 szklankami wody, doprowadzić do wrzenia
i gotować 5 min., do zaparzenia. Dodać kardamon.

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

SOCZEWICA
Z WARZYWAMI

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
O Na rozgrzaną patelnię wlać łyżkę wody,
Z dodać 3 łyżki oliwy, pokrojony w kostkę fenkuł,
M pokrojony w kostkę seler naciowy, szczyptę pieprzu, 2-3 listki
laurowe i kilka kulek ziela angielskiego.
W Dodać szklankę soczewicy wypłukanej i moczonej kilka godzin,
wymieszać dobrze z oliwą.
D Dodać szklankę pomidorów typu Passata,
O dodać szczyptę kurkumy i kozieradki, oraz gorącą wodę tak, aby
było jej trochę ponad soczewicą.
Z Przyprawić kminkiem,
M kolendrą, kminem rzymskim, cynamonem.
W Sól dodać dopiero jak soczewica jest już miękka.
D Dodać trawę cytrynową,
O tymianek.
Na talerzu posypujemy zieleniną, np.: świeżą kolendrą.
D smak kwaśny - Drzewo, O smak gorzki - Ogień, Z smak
słodki - Ziemia, M smak ostry - Metal, W smak słony - Woda

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

Ekspert kulinarny poleca

Fenkuł
Seler naciowy
Soczewica
Szklanka pomidorów typu passata
Oliwa
2-3 Listki laurowe
Kilka kulek ziela angielskiego
Kurkuma
Kozieradka
Kolendra
Kmin rzymski
Cynamon
Trawa cytrynowa
Tymianek
Sól, pieprz
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Ekspert poleca

Składniki:

Zadbaj o bezpieczeństwo
w swojej kuchni.
Martwisz się o bezpieczeństwo swoich dzieci w kuchni? To dla Ciebie
stworzyliśmy chłodny front w naszych piekarnikach. Specjalna izolacja
i konstrukcja utrzymuje temperaturę na froncie urządzenia w granicach
30°C, 40°C lub 50°C. Dzięki temu ryzyko przypadkowego poparzenia
jest zniwelowane do minimum, a ciekawe świata dzieci i zwierzęta będą
w domu bezpieczne.
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Fotorelacja

FOTORELACJA
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JEDZ JAK KRÓL!

ŚNIADANIE
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• maga zyn-album • wydania specjalne • tablet • serwis www •

kulinaria i kultura w ka żdym formacie!

www,kukbuk.com.pl

KORZYSTAJMY Z TEGO,
CO DAJE NAM NATURA

KUCHNIA WG PIĘCIU PRZEMIAN
TO INTERESUJĄCE POŁĄCZENIA
SMAKOWE

Wywiad z Agnieszką Niewiadomską,
autorką bloga laraegaree-kulinarnie.blogspot.com

Wywiad z Izabelą Kulińską,
autorką bloga smacznapyza.blogspot.com
Co Pani sądzi o gotowaniu wg Pięciu Przemian?

Akademia Smaku BOSCH
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Wydaje mi się, że dla każdego powinien mieć duże
znaczenie, bo to jest właściwie najważniejszy posiłek dnia. Mnie mama nauczyła, że bez śniadania nie
wychodzi się z domu. Właśnie ta wiedza wpajana
od małego, sprawia że zwracam szczególną uwagę
na ten posiłek każdego dnia. Głównym składnikiem
moich śniadań są jajka. Pod każdą możliwą postacią. Oprócz tego płatki owsiane z mlekiem, owoce.
Zawsze staram się, by śniadanie było pożywne.

Wspomniała Pani o kawie. Dzisiaj, na warsztatach,
mieliśmy okazję spróbować kawy wg Pięciu Przemian – jak ona smakowała?

Nasza ekspertka mówiła dzisiaj o tym, że zgodnie z teorią Pięciu Przemian, to jak powinniśmy
się odżywiać, zależne jest od pory roku. Czy zauważyła Pani taką zależność u siebie?

Bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj zostałam zaproszona na warsztaty, bo temat jest mi bliski ze względu na mojego 2-letniego synka. Dla niego chciałabym się nauczyć robić coś nowego, coś zdrowego.
Zwłaszcza, że syn jest alergikiem, wielu rzeczy nie
może jeść. Na warsztatach poznałam nowe ciekawe
przepisy, które z pewnością wykorzystam podczas
przygotowywania śniadań dla mojego syna.
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Przyznam szczerze, że mnie ta kawa bardzo smakowała. Jest duża szansa, że powtórzę przepis
w domu, tym bardziej, że sama także dodaję kardamon do kawy. Uważam, że to doskonałe połączenie.

Uważam, że powinniśmy korzystać z tego, co daje
nam natura w danym sezonie. Fajnie by było wrócić do takich starych tradycji, kultywowanych przez
nasze babcie, które robiły różne przetwory, np. na
zimę. Wydaje mi się, że one gdzieś tam łączą się
z tą filozofią.
Czy podobały się Pani warsztaty?

Na językach

Słyszałam o tej kuchni wcześniej, jednak dopiero
dzisiaj poznałam bardzo interesujące szczegóły.
Na przykład to, że według tej filozofii, doskonałym
sposobem na kryzys spadku energii w ciągu dnia,
jest krótki 20-minutowy odpoczynek, a nie kawa.
Najlepiej w pozycji leżącej. Jest to trudne, zwłaszcza kiedy się pracuje, ale można próbować stosować się do tej zasady, zwłaszcza w weekendy czy
dni wolne od pracy.

Akademia Smaku BOSCH

Na językach

Dzisiejsze warsztaty poświęcone są śniadaniom.
Czy ten posiłek ma duże znaczenie w Pani codziennym jadłospisie?

Jak się Pani podoba dzisiejsze menu stworzone i zaproponowane przez naszą ekspertkę?

Które z przygotowanych dzisiaj dań smakowało
Pani najbardziej?
Zdecydowanie kasza jaglana na słodko, to dla mnie
coś zupełnie nowego. Zazwyczaj robiłam ją na słono. Takie słodkie rozwiązanie jest niezwykle ciekawe, bo jest jednocześnie i słodkie i zdrowe.

Podoba mi się bardzo, mimo że jestem mięsożerna
(śmiech). Menu wegetariańskie nie jest dla mnie
jednak żadną przeszkodą, bo lubię dania złożone
z samych warzyw. Przygotowuję takie w domu. Tutaj, zainteresowały mnie niektóre połączenia, dużo
ziół, przypraw korzennych. Chciałabym to wypróbować później w domu, troszeczkę je modyfikując,
robiąc trochę bardziej po swojemu.
Wiedzę, którą dzisiaj przyswoiłam, warto mieć.
Może się okazać, że przyda mi się w jakichś kłopotach zdrowotnych lub gdy będę chciała wpłynąć
korzystanie na mój organizm.
Dzisiaj mówimy o śniadaniach. Czy zwraca Pani
uwagę na to, w jakich godzinach je te posiłki?

Z tymi śniadaniami, zresztą jak z wszystkimi posiłkami
w ciągu dnia, bywa różnie. Dużo zależy od tego, jaki tryb
życia prowadzi konkretna osoba. U mnie ma to związek
z tym, o której wstaję i jaki mam plan dnia.
Nasza ekspertka mówiła dzisiaj o tym, że śniadania powinny być na ciepło. Czy u Pani królują dania ciepłe?
Nie, u mnie nie królują dania ciepłe, ale to chyba dlatego, że ja jestem z tej grupy ludzi gorących, dlatego ja
się nie muszę z samego rana rozgrzewać. Mogę spokojnie zjeść coś lekkiego i zimnego i jest mi z tym dobrze.
Przepadam jednak za owsiankami.

NIEODPOWIEDNIE ODŻYWIANIE MA
WPŁYW NA NASZE SAMOPOCZUCIE

MOJE ŚNIADANIA PACHNĄ
NALEŚNIKAMI

Wywiad z Kingą Biel,
autorką bloga yummylifestyle.pl

Wywiad z Moniką Piłką,
autorką bloga zapach-domu.blogspot.com
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Bardzo różnie, głównie dlatego, że raz są, innym
razem w ogóle o nich zapominam. Czasem są zdrowe, czasem nie. Staram się jednak przywiązywać do
śniadań dużą wagę, po tych warsztatach na pewno

Katarzyna jaszczyk – Górska, nasza ekspertka, mówiła dziś o tym, że to jak jemy wpływa na nasze emocje.
Czy zauważyła Pani to u siebie?
Zdecydowanie. Gdy nie odżywiam się odpowiednio,
nie czuję się najlepiej. Generalnie jestem sporym
łasuchem, dużo jem. Zresztą, samo gotowanie już
sprawia mi ogromną radość, podobnie jedzenie. Im
więcej i częściej to robię, tym lepiej się czuję. Ostatnio moje gotowanie jest nieco ubogie i widzę, że samopoczucie również nie jest na najwyższym poziomie. Myślę, że dzisiaj dostałam odpowiedni zastrzyk
energii do zmian i do działania.

Pani blog nosi nazwę „Zapach domu” – czym pachną Pani śniadania?
Moje śniadania pachną przede wszystkim naleśnikami, z racji tego, że mam 4-letnią córkę, która
uwielbia naleśniki z dżemem. Staram się jednak
przemycać elementy zdrowego odżywiania w postaci owsianki, kaszy jaglanej czy owoców.

Na językach

Warsztaty bardzo mi się podobają. Atmosfera jest
przyjazna, wszyscy traktujemy się, jakbyśmy się znali
od dawna. Ja sama bardzo dobrze się tutaj bawię
a przy okazji dużo uczę.
Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia – jak wyglądają u Pani te posiłki?

przemycę kilka pomysłów do mojego śniadaniowego
menu. Jednym z nich będzie kasza jaglana z gruszkami. Super pomysł na śniadanie!

Na dzisiejszych warsztatach Akademii Smaku
Bosch przygotowujemy kilka propozycji śniadań,
na którą z nich czeka Pani najbardziej?
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Myślę, że na soczewicę z warzywami. Soczewicę
rzadko jadam i jestem bardzo ciekawa, jak można
ją przyrządzić. Intryguje mnie także fenkuł, który
jest mi zupełnie nieznany, chętnie skosztuję potrawy z jego dodatkiem.
Czy zasmakowała Pani w kawie przygotowanej według Pięciu Przemian?
Kawę tę przygotowuje się zupełnie inaczej niż tradycyjną kawę parzoną. Jestem przyzwyczajona do
tej z ekspresu, więc smakowanie kawy gotowanej
z przyprawami korzennymi, okazało się cennym
doświadczeniem. Bardzo mi smakowała.
Czy zwraca Pani uwagę na godziny spożywania
posiłków? Czy śniadanie zawsze jest u Pani o stałej
porze?
Staram się, żeby podawać posiłki o tej samej porze, ze względu na córkę. Wychodzimy do przedszkola przed 8 i to jest ta pora, o której zjadamy
wspólnie śniadanie.

Jak się podobają Pani dzisiejsze warsztaty?
Spotkanie jest rewelacyjne, uwielbiam eksperymentować, a tutaj z pewnymi produktami spotykam się po raz pierwszy, za to nie pierwszy raz
wynoszę cenną wiedzę z tych warsztatów. Eksperymentujemy, testujemy, próbujemy nowych rzeczy i to jest fantastyczne.
Podczas wykładu poznałam zasadę Pięciu Przemian. Dowiedziałam się, w jaki sposób mogę ją
wykorzystać w kuchni, zwłaszcza przy tworzeniu
śniadań. Ciekawostką dla mnie było to, że każda
z tych przemian wpływa na to, jaki mamy nastrój,
który narząd dożywiamy. Jest to dla mnie coś nowego, myślę, że będę to zgłębiać.

Akademia Smaku BOSCH

Na językach

Na warsztatach Akademii Smaku Bosch jest Pani po
raz pierwszy. Jak się Pani podoba idea tych spotkań?

PRZYGTOWUJĘ ŚNIADANIA
MISTRZÓW
Wywiad z Pawłem Urbańskim,
autorem bloga kuchniaslonia.blogspot.com
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Często śniadania jem na szybko, owsianka albo jajecznica, gdy mam więcej czasu to omlet. Szalejemy bardziej w weekendy – wtedy przygotowujemy
śniadanie mistrzów . Składa się ono z kilku dań,
wielu składników i tak naprawdę dostarcza nam
energii na cały dzień. Celebrujemy te posiłki, spędzamy wspólnie miło czas.
Czy ma Pan swoje ulubione menu śniadaniowe?
Łączę popularne składniki takie jak: jajka, pancakesy, do tego odrobina boczku i wszyscy są szczęśliwi.
Nasza ekspertka mówiła dzisiaj o gotowaniu wg
Pięciu Przemian, czy słyszał Pan wcześniej ten termin?
Słyszałem o kuchni Pięciu Przemian, natomiast
nigdy nie zgłębiłem tematu. Po dzisiejszym wykładzie mam mieszane uczucia. Jest to jednak
na tyle ciekawe, te przepisy są tak interesujące,
że pewnie sięgnę gdzieś dalej i troszeczkę poczytam na ten temat. Możliwe, że spróbujemy tego
w domu, żeby się przekonać, czy rzeczywiście
będzie to działać zbawiennie na nasze zdrowie
i samopoczucie.
Która część wykładu zapadła Panu w pamięć najbardziej?
Chyba to, że można uspokoić dzieci, podając im wieczorem czy popołudniu cukier. Muszę to koniecznie sprawdzić, będę eksperymentował na swojej córce (śmiech).
Obawiam się jednak, że może to poskutkować tym, że
nie pójdziemy szybko spać. Zobaczymy.

Czy podoba się Panu idea warsztatów Akademii Smaku
Bosch?
Na warsztatach jestem już kolejny raz. Bardzo lubię to
miejsce, zaplecze jest świetnie przygotowane i tak naprawdę za każdym razem wyciągam z tych warsztatów
coś nowego. Te spotkania to świetna rzecz, nie tylko
w kontekście samego gotowania, ale również świetna
okazja do spotkań z przyjaciółmi, znajomymi z całej
Polski, z którymi tak naprawdę kontakt mamy głównie
online.
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Czy je Pan śniadania jak król?

Dwudrzwiowe chłodziarko-zamrażarki Side by Side CoolSpace to idealne
połączenie pojemności, komfortu użytkowania i nowoczesnego designu.
Dzięki pojemnym szufladom, półkom oraz wielu schowkom, już nie będziesz musiał się martwić, że nie starczy miejsca na Twoje zakupy. Świetnie sprawdzi się w każdej kuchni!
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Side by Side.
Wyjątkowa pojemność,
wyjątkowy styl.

Zwycięzcy konkursu „Śniadanie mistrzów”,
który rozgrywał się na facebookowym profilu
Bosch Home Polska

Małgosia Kamińska
Barbara Lackorzyńska
Aneta Sowa
Barbara Grzywacz
Magda Scrapowa

Ola Węgrzyn
Justyna Konarska
Iwona Chmiel
Justyna Rafał Kobryńscy
Paweł Śliwowski
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Serdecznie gratulujemy!

Sponsor nagród:
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Zaskakujące

ołą zenia smakowe

Już 20 lutego odbęda się kolejne warsztaty, których tematem przewodnim będą zaskakujące połączenia smakowe. Ekspert spotkania przekonana zaproszonych
gości, że czekoladę można jeść na wiele sposobów.
Zaproszenie na warsztaty już wkrótce do zdobycia na
Facebooku Bosch Home Polska oraz na
http://akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie
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