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W czym może pomóc
nam czekolada,
na co zwrócić uwagę
uwagę,
kupując czekoladę?
Bohaterka spotkania:
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ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA
CZEKOLADOWE
Lutowe Warsztaty Akademii Smaku Bosch okazały się bardzo zaskakujące.
Czym udało się nam zadziwić uczestników? Uwielbianą chyba przez wszystkich czekoladą w nowych, zupełnie niesłodkich połączeniach smakowych.
Ekspert marki Wawel opowiedział uczestnikom spotkania o tajnikach czekolady. Zgromadzeni goście dowiedzieli się m.in. na co zwracać uwagę, kupując czekoladę, co oznacza jej wartość procentowa oraz jak ją próbować, aby
wydobyć pełnię smaku.
W warsztatowym menu królowała wędzona pierś z gęsi z sorbetem z buraka
i gorzkiej czekolady z pomarańczami, krem z kalafiora z serem gorgonzola
i chipsami z gorzkiej czekolady, pierś z kaczki z sosem z gorzkiej czekolady,
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deser wytrawne Brownie z czekolady, w połączeniu z kaszą gryczaną, podawane z musem czekoladowym z przyprawami tajskimi. Brzmi ciekawie? Na
dalszych stronach magazynu odnajdziecie przepisy na te zaskakujące smakowitości.
Jak zaproszeni goście poradzili sobie z przygotowaniem potraw? Czy czekoladowe połączenia przypadły im do gustu? Czego dowiedzieli się o czekola-
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dzie? Zapraszamy do lektury magazynu, która sprawi, że poznacie odpowieNr / 11 / 2014 /LIPIEC

dzi na pytania i odkryjecie czekoladę, jakiej jeszcze nie znaliście.

O jednej
z najzdrowszych
kuchni świata
opowiada

Haiyan Li

Ekspertka
spotkania
poleca
Makaron
sezamowo-pikantny
Chińskie pierożki

Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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zaprasza
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znawców
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imbiru i chilli oraz marakui, podana na smażonych chińskich warzywach, a na

2

OD REDAKCJI Zaskakujące połączenia czekoladowe

5

SPIS TREŚCI

7

ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA SMAKOWE Czekolada na zdrowie!

9

ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA SMAKOWE Aromat i smak

10

ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA SMAKOWE Zaskakujące połączenia

12

BOHATERKA SPOTKANIA Jej wysokość czekolada

15

OD KUCHNI W krainie czekolady

18

EKSPERT KULINARNY POLECA Krem z kalafiora z serem gorgonzola i chipsami z gorzkiej czekolady

20

EKSPERT KULINARNY POLECA Pierś z kaczki z sosem z gorzkiej czekolady, imbiru i chilli oraz marakui

23

EKSPERT KULINARNY POLECA Wędzona pierś z gęsi z sorbetem z buraka i gorzkiej czekolady z pomarańczy

24

EKSPERT KULINARNY POLECA Wytrawne brownie z czekolady, w połączeniu z z kaszą gryczaną

26

SEKRETY KUCHNI BOSCH Jak szybko wyczyścić płytę grzewczą?

28

ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIA SMAKOWE Fotorelacja

37

NA JĘZYKACH Wywiad z Aleksandrą Wnuk, Poproszę dokładkę

38

NA JĘZYKACH Wywiad z Angeliną Ziembińską,

39

NA JĘZYKACH Wywiad z Anną Marią, Kucharnia

40

NA JĘZYKACH Wywiad z Jolantą Augustyn, ABC mojej kuchni

41

NA JĘZYKACH Wywiad z Natalią Ruszkowską-Tabor, Poezja smaku

44

SEKRETY KUCHNI BOSCH Czym jest asystent dozowania?

5
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

4

3

Czekolada na zdrowie!
na nasze zmysły, ciężko się oprzeć jej zapachowi oraz smakowi. Okazuje się,
że czekolada może również wspomagać nasze zdrowie – a to z pewnością
wspaniała wiadomość dla wszystkich czekoladoholików.
Mowa tutaj oczywiście o prawdziwej, ciemnej, gorzkiej czekoladzie. Zawiera
ona w sobie wiele aktywnych substancji, które wywierają pozytywny wpływ
na nasz organizm. Są to m.in.: kofeina, która działa na nas pobudzająco,
pirazyna wspomagająca myślenie oraz koncentrację, flawonoidy, chroniące przed miażdżycą, nowotworami, a także zapobiegające zakrzepom krwi.
Prócz tego, czekolada hamuje procesy starzenia się, zawiera także serotoninę, powszechnie zwaną hormonem szczęścia.
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Zaskakujące połączenia smakowe

Czekolada towarzyszy nam na co dzień od wielu lat. Bardzo mocno działa
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Jeżeli tylko o tym nie zapomnimy, czekolada za naszą miłość odwdzięczy się
swoimi dobroczynnymi właściwościami.
Amerykańska pisarka Judith Viorst, powiedziała nawet, że czekolada to
wyznacznik siły, bowiem „naprawdę silny jest ten, kto potrafi połamać całą
tabliczkę i zjeść tylko jeden kawałek” – trudno się z nią nie zgodzić.
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Oczywiście, jak w przypadku wszystkich słodyczy, musimy zachować umiar.

Aromat i smak
Obecnie wybór czekolad jest ogromny. Czym kierować się
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produkty zawierające wyłącznie tłuszcz kakaowy, który
jest naturalny. Mamy pewność, że czekolada będzie wtedy pysznie smakować i dobrze rozkładać się w organizmie.
70% czy 90%? Wybór wartości procentowej czekolady
powinniśmy uzależnić od tego, do czego chcemy ją wykorzystać. Im wyższy procent, tym intensywniejszy smak,
dlatego te o niższej zawartości kakao idealnie będą komponować się z mocniejszymi smakami. Z kolei czekolada
90% wspaniale pasuje chociażby do białego wina.
Prócz czekolady 70% oraz 90% na rynku dostępne jest
również wiele innych rodzajów. Ciekawostką jest, że to,
jaki rodzaj wybieramy, ponoć świadczy o naszej osobowości – i tak: po gorzką czekoladę sięgają ponoć profesjonaliści, po białą osoby niezdecydowane, a po mleczną
romantycy.
Co zrobić, aby poczuć pełnię smaku czekoladowej tabliczki? Usiądź, powąchaj – poczuj jej prawdziwy, głęboki aromat, ugryź kawałek, rozprowadź go na języku i ciesz się
nowym doznaniem. Czynność powtarzaj przy każdym kawałku
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Zaskakujące połączenia smakowe

przy wyborze? Przede wszystkim ważne jest, aby kupować

Zaskakujące połączenia
Czekolada, wbrew pozorom, jest idealnym dodatkiem do wielu dań.
Większość kojarzy ją ze słodkich, deserowych połączeń, w których
smakuje wyśmienicie. Równie dobrze smakuje jednak, jako dodatek

Zaskakujące połączenia smakowe

Czy są jakieś zasady połączeń? Jak zapewnia ekspert marki Wawel
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Ważne jest również, aby do wszelkich kulinarnych wariacji, ale też
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do dań wytrawnych.

gotowywane potrawy będą smakowały wyśmienicie. Jak sprawdzić,

– nie! Jeżeli coś przeszkadza w smaku, to po prostu rezygnujemy
z takiego połączenia lub szukamy nowego. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i to, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Najistotniejsze jest to, aby nasze eksperymenty nam smakowały.
Czekolada to jednak nie tylko smakołyk, ale również świetne źródło
energii – dzięki temu alpiniści czy kosmonauci zabierają ją ze sobą
w swoje wyprawy, aby zawsze mieć w zanadrzu awaryjne źródło
energii.

czy zakupiona czekolada naprawdę jest dobra? Po otwarciu opakowania dobra czekolada powinna być błyszcząca i gładka, nie powinna posiadać żadnego nalotu, ani też zapachu kurzu.
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jedząc ją samą, używać czekolady dobrej jakości. Dzięki temu przy-
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Do Europy, ten niespotykany wcześniej smakołyk, sprowadził w XVII wieku Hernan Cortez. W drugiej połowie
XVII wieku kucharz króla Ludwika XIV, wymyślił przepis
na czekoladowe praliny, które stały się bardzo popularne
w
arystokratycznych
kręgach.
Jednak
czekolada
w takiej postaci, jaką znamy dzisiaj, czyli tabliczek, pojawiła się dopiero w XIX wieku i od tamtej pory skradła serca milionów.

Dla zdrowia
Prócz niezaprzeczalnych walorów smakowych czekolada ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Gorzka, dzięki zawartym w
niej flawonoidom, może zmniejszyć ryzyko chorób związanych z układem krążenia. Są one także dobrymi antyoksydantami, czyli chronią nasz organizm przed
wolnymi rodnikami. W ziarnie kakaowym, z którego wyrabiana jest czekolada,
zawarte są także polifenole, które wzmacniają serce oraz alkaloidy teobrominy, pobudzające nasze nerki do lepszej pracy. Poza tym czekolada pozytywnie
wpływa również na nasz umysł, poprawia koncentrację i pobudza mózg do działania. Nie można oczywiście zapomnieć o serotoninie, potocznie zwanej hormonem szczęścia. Wystarczy kilka kostek i lepszy humor gwarantowany.
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Wspaniały smak i przepiękny zapach – nikt nie
jest w stanie oprzeć się czekoladzie. Od lat poprawia nastrój milionom ludzi na całym świecie.
A wszystko zaczęło się ok. 3 tysiące lat temu, kiedy to Aztekowie i Majowie przygotowywali z ziaren kakaowca gorzki
napój i łączyli go… z chilli.

Bohaterka spotkania

JEJ WYSOKOŚĆ
CZEKOLADA

Zaskakujące połączenia
Czekolada smakuje wyśmienicie nie tylko w deserach. W trakcie warsztatów Akademii Smaku
Bosch, uczestnicy dowiedzieli się, jak najlepiej łączyć smak tego produktu z innymi. Ważne, aby
wiedzieć, że nie ma sztywnych zasad, a raczej kierunki, w których warto iść. Najistotniejsze jest to,

ZASKOCZ SIĘ
WYJĄTKOWYM
SMAKIEM!

aby finalny produkt był dla nas satysfakcjonujący. O czym warto pamiętać w przypadku czekolad

jednego produktu, drugim. Ta pierwsza lepiej nada się np. do dziczyzny, delikatnych przypraw
czy białego wina, z kolei druga idealnie będzie komponowała się z kaczką, ostrymi przyprawami,
takimi jak chili, czy czerwonym winem. Ekspert marki Wawel podkreślił, że czekolada powinna wy-

Bohaterka spotkania

dobywać smak dania, a nie całkowicie go zastępować. Dzięki temu nasze doznania smakowe będą
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jeszcze bardziej intensywne, a danie jeszcze smaczniejsze.

Czasem brakuje nam inspiracji w kuchni i czujemy, że
powoli popadamy w rutynę. Wszystko zaczyna mieć
ten sam smak, kolor i zapach. Jednak dookoła jest
mnóstwo inspiracji do tworzenia szybkich i unikalnych
dań – wystarczy się rozejrzeć i zacząć eksperymentować
bez żadnych obaw. Często nie spodziewamy się, jak
obłędne danie może powstać z powszechnie używanych
składników!

Wypróbujcie nasz przepis na banalne połączenie,
dające niebanalny efekt!
Czy wiesz, że biała fasola...
Jest źródłem białka, bogatego w lizynę – aminokwas, który usprawnia
wchłanianie wapnia w kościach, tym samym pełniąc bardzo ważną
funkcję w profilaktyce osteoporozy.
Zawiera lizynę niezbędną także do produkcji karnityny, która
wzmacnia pracę układu sercowo-naczyniowego.
Ma w sobie lignany, dodatkowo wspierające walkę organizmu
z chorobami nowotworowymi.
Jest bogata także w lecytynę – składnik niezbędny do sprawnej
pracy układu nerwowego – wzmacnia przede wszystkim procesy
zapamiętywania i koncentracji.

WYJĄTKOWA PASTA
Z BIAŁEJ FASOLI
I ORZECHÓW
Składniki:

• puszka białej fasoli „Gotowane na Parze” Bonduelle
• szklanka posiekanych włoskich orzechów
• 1 cebula cukrowa
15
• 3 ząbki czosnku
• garść rukoli
• 3 łyżki masła
• sól, pieprz

Przygotowanie:
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niż jej 70% koleżanka. W przypadku czekoladowych połączeń, ważne jest, aby bilansować smaki

Okiem eksperta

90% i 70%?. Te dwa rodzaje różnią się od siebie słodyczą. 90% czekolada jest bardziej intensywna,

Na patelni rozgrzewamy masło, prażymy czosnek
i dodajemy posiekaną cebulę, aby się delikatnie zeszkliła.
Dodajemy puszkę fasoli i wszystko podsmażamy.
Dorzucamy garść rukoli i orzechy włoskie. Wszystko
razem dusimy przez około 10 minut na małym ogniu.
Przyprawiamy do smaku, a następnie blendujemy
na gładką jednolitą masę.
Polecamy podawać z podpieczoną bagietką lub
podpłomykami.

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

W KRAINIE CZEKOLADY
“Zaskakujące połączenia smakowe” to temat lutowego spotkania Akademii Smaku Bosch. Partnerem spotkania została marka Wawel. Nie mogło więc zabraknąć
czekolady i to w najbardziej nietypowych połączeniach.
Jakie zatem pozycje znalazły się w menu?

Uczestnicy spotkania pod czujnym okiem eksperta przygotowali między innymi
pierś z kaczki z sosem z gorzkiej czekolady, imbiru oraz marakui podaną na smażo-
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gości. Bardzo rzadko można spotkać w jednym przepisie zioła, mięso, czekoladę
i warzywa jak w dwóch powyższych daniach.
Nie zabrakło także propozycji dla wielbicieli zup. Krem z kalafiora został połączony
z serem gorgonzola i wzbogacony czekoladowymi chipsami oraz uprażonymi na
złoto otrębami.
Posiłek dopełnił deser w postaci wytrawnego Brownie z czekolady z kaszą gryczaną podawany z musem czekoladowym z przyprawami tajskimi.
Czekolada jest bardzo uniwersalnym składnikiem, który można bardzo ciekawie
łączyć. Ograniczać nas może jedynie wyobraźnia, dostępność produktów sezonowych oraz efekt końcowy, który chcemy uzyskać.
W menu spotkania królowała czekolada 70% oraz 90%, stąd połączenie z mięsami, ziołami i kaszą. Przede wszystkim ciemna czekolada idealnie podkreśli smak
wyrazistych dań z mięsem w roli głównej (dziczyzna, wołowina), pasuje także do
ciemnych owoców. Biała z kolei jest łączona najczęściej z drobiem, rybami, owocami morza, cytrusami. Oczywiście eksperymentowanie z różnymi miksami i odstępstwami od powyższych zasad jest jak najbardziej wskazane, wszystko by zadowolić
nasze kubki smakowe

Od kuchni

czekolady z pomarańczami. Obie propozycje okazały się dużym zaskoczeniem dla
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Od kuchni

nych chińskich warzywach czy wędzoną pierś z gęsi z sorbetem z buraka, gorzkiej

KREM Z KALAFIORA
Z SEREM GORGONZOLA
I CHIPSAMI Z GORZKIEJ
CZEKOLADY

Akademia Smaku BOSCH
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0,5 kg ziemniaków
1 cebula
1 ząbek czosnku
1 kg kalafiora
½ kostki masła
0,5 kg sera gorgonzola
0,5 kg otrębów jaglanych
0,5 l mleka
0,5 l śmietany 36%
1 tabliczka czekolady gorzkiej marki Wawel 90% Cocoa
Sól
Pieprz

Sposób przygotowania:
Warzywa oczyścić, pokroić i podsmażyć na maśle, aby się zeszkliły. Zalać wodą i gotować do miękkości. Gdy się ugotują,
zmiksować i przetrzeć przez gęste sitko.
Dodać gorgonzolę i jeszcze raz zmiksować. Doprawić do smaku.
Czekoladę rozpuścić i zatemperować. Na folię nałożyć „kleksy”
czekolady i przykryć drugim kawałkiem formy. Wałkiem uformować chipsy. Gdy czekolada stężeje, przełożyć ją do zamrażarki.
Otręby uprażyć na suchej patelni tak, aby były złociste i chrupiące.
Zupę przelać do talerzy, posypać otrębami, do każdej porcji
włożyć chipsa z czekolady.

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 dla 5 osób:

Składniki dla 1 osoby:
1 pierś z kaczki
1 marakuja

20 50 g gorzkiej czekolady Wawel 90% Cocoa

Ekspert kulinarny poleca

PIERŚ Z KACZKI
Z SOSEM Z GORZKIEJ
CZEKOLADY,
IMBIRU I CHILLI
ORAZ MARAKUI
PODANA NA SMAŻONYCH
CHIŃSKICH WARZYWACH
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1 mała papryczka chilli
1cm korzenia imbiru
1 laska cynamonu
1 gwiazdka anyżu
100 g chińskiej mieszanki warzywnej
Sól
Pieprz
2 Łyżki oleju sezamowego

Sposób przygotowania:
Pierś oczyścić, naciąć skórkę i usmażyć. Śmietanę zagotować z przyprawami i marakują. Zalać śmietaną i czekoladą,
wymieszać aż się rozpuści i będzie gładka. Pierś z kaczki
upiec. Warzywa podsmażyć na oleju sezamowym. Ułożyć
kaczkę na warzywach, polać sosem.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów
- Frisco.pl internetowy supermarket.
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100 ml śmietany 36%

100 g wędzonej piersi z gęsi
½ szalotki
30 g kaszy jęczmiennej pęczak marki Kupiec
100 g mrożonego szpinaku marki Bonduelle
2 gałązki tymianku
2 buraki
30 g czekolady gorzkiej marki Wawel 70% Cocoa Orange
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221 gwiazdka anyżu
Sól
Pieprz
Cukier

Sposób przygotowania:
Pierś z gęsi pokroić w cienkie plastry, szalotkę obrać i usmażyć przekrojoną stroną na rozgrzanej patelni, a następnie upiec w piekarniku.
Wycisnąć sok z buraka w sokowirówce, zagotować go z gwiazdką
anyżu i wystudzić. Przelać do sorbetiery i zamrozić. Do zmrożonego
sorbetu dodać startą czekoladę.
Szalotkę podsmażyć na maśle, dodać odciśnięty szpinak, doprawić 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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Szef kuchni poleca

Składniki dla 1 osoby:

Ekspert kulinarny poleca

WĘDZONA PIERŚ
Z GĘSI Z SORBETEM
Z BURAKA I GORZKIEJ
CZEKOLADY
Z POMARAŃCZAMI

Ekspert poleca

Składniki:

Akademia Smaku BOSCH
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280 g cukru kryształ
30 g cukru inwertowanego
2 laski wanilii
3 jajka
120 g gorzkiej czekolady marki Wawel 90% Cocoa
180 g masła
100 g kaszy gryczanej
110 g maki pszennej
100 g maki orzechowej

Mus karmelowo - czekoladowy:
Składniki:
170 g cukru kryształ
340 ml mleka
115 ml śmietany 35%
1 laska wanilii
4 żółtka
730 g gorzkiej czekolady marki Wawel 70% Cocoa
1000 g śmietany 35%
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Ciasto

Ekspert kulinarny poleca

WYTRAWNY BROWNIE
Z CZEKOLADY,
W POŁĄCZENIU
Z KASZĄ GRYCZANĄ

Sposób przygotowania:
Cukier oraz cukier inwertowany, wanilie i jajka zmieszać razem, uzyskując jednolita masę.
Rozpuścić czekoladę do 45°C i połączyć z masą jajeczno-waniliową. Dodać płynne masło. Dodać śmietanę i sypkie składniki,
a następnie połączyć wszystko razem. Piec w temperaturze
170°C przez 10-12 minut.

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

Jak szybko wyczyścić
płytę grzewczą?
Gotowanie to twórczy proces, dlatego podczas pracy w kuchni zdarza się
nabrudzić. To żaden problem! Dzięki funkcji „krótkie czyszczenie”, za jednym dotknięciem wyłączysz na kilka sekund całą płytę, jednocześnie zachowując w pamięci ustawienia poszczególnych pól grzewczych. Dzięki
temu w krótkim czasie będziesz mógł wyczyścić płytę grzewczą i cieszyć
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się tworzeniem niesamowitych dań!
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POŁĄCZENIA CZEKOLADOWE

ZASKAKUJĄCE
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GORZKA CZEKOLADA PASUJE
DO WSZYSTKIEGO
Wywiad z Aleksandrą Wnuk,
autorką bloga www.poproszedokladke.pl

Tematem przewodnim dzisiejszych warsztatów
są zaskakujące połączenia smakowe z uwielbianą - przez niemal wszystkich - czekoladą. Czy
jest Pani łasuchem?

Na językach
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Zdecydowanie jestem łasuchem, dlatego cieszę
się, że mogłam uczestniczyć w dzisiejszych warsztatach. Bardzo lubię słodycze, a czekoladę to już
szczególnie. Dziś jednak nie mówimy o czekoladzie
jako części składowej deserów i różnych słodkości.
Dziś komponujemy ją z wytrawnymi potrawami, ja
zajmowałam się przygotowaniem gęsi, koleżanki
zaś kaczki. Cieszę się, że mogłam poznać inne zastosowanie czekolady i nauczyć się czegoś nowego.
Czekolada z …? Jaki składnik przychodzi Pani
pierwszy na myśl?
Bez namysłu mogę odpowiedzieć, że to orzechy
laskowe. To moja ulubiona czekolada. Dziś jednak
poznałam nowe ciekawe połączenia czekolady
gorzkiej z mięsem i moje orzechy mają teraz mocną konkurencję. Podobnie czekolada mleczna, którą
uwielbiam, jednak w dużej ilości jest po prostu za
słodka. Gorzka ma charakter i pasuje do wielu różnych składników: owoców, mięsa, z wszystkim smakuje świetnie.
Ulubione danie z dzisiejszego menu?
Chyba będzie mi trudno wybrać, dania mięsne:
kaczka i gęś wzbudziły moją wielką ciekawość. Wędzone mięso z czekoladą, to dla mnie zupełna nowość, zdecydowanie do powtórzenia w domu. Całe
dzisiejsze spotkanie jest dla mnie bardzo zaskakujące, dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i poznałam wiele intrygujących połączeń smakowych.

Jak by Pani opisała dzisiejsze warsztaty Akademii Smaku Bosch w kilku słowach?
Sympatyczna atmosfera, fajny klimat, pełen profesjonalizm,
dużo doświadczenia, zaskakujące smaki, zadowolenie.
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Zaproszenie na warsztaty wygrała Pani w konkursie. Czy jest Pani wielbicielką czekolady?
O udziale w konkursie zupełnie zapomniałam, aż
tu nagle otrzymuję informację, że wygrałam udział
w warsztatach organizowanych przez markę Bosch.
Co prawda po czekoladę sięgam rzadko, jednak
dziś dowiedziałam się tylu ciekawych rzeczy na jej
temat, że na pewno skuszę się i wykorzystam ją
w swojej kuchni w tych wytrawnych połączeniach.
Na pytanie konkursowe, które brzmiało: „Wskaż połączenie czekolady z innym składnikiem, dzięki któremu jeszcze bardziej ją pokochasz ” odpowiedziała
Pani: chili. Dlaczego?
Uwielbiam ostre smaki. W czekoladzie gorzkiej
wyczuwam nutkę wytrawnego smaku, swoistej
goryczki, która z ostrym smakiem daje bardzo wyrazisty efekt. To idealne połączenie, którego dziś
zabrakło. Pojawiły się jednak inne, o których wcześniej nie słyszałam. Już teraz mogę powiedzieć, że
zupa była pyszna. Ten przepis zaintrygował mnie
od samego początku, odkąd tylko poznałam menu
dzisiejszego spotkania. Zaskoczyło mnie bardzo
połączenie czekolady i ziela angielskiego w brownie. W życiu bym na to nie wpadła.
Co Pani sądzi na temat dzisiejszego spotkania? Podobało się Pani?
Myślę, że warsztaty tworzą ludzie. Osoby, które
dzisiaj spotkałam są bardzo otwarte, pomocne.
Kucharze chętnie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, dzięki czemu mamy
szansę się dużo nauczyć. Na pewno będę mile
wspominać ten czas.

Wywiad z Anną Marią,
autorką bloga www.kucharnia.blogspot.com

Motywem przewodnim dzisiejszego spotkania jest
czekolada. Jak się Pani podoba ten temat?
Ja kocham czekoladę. Na moim blogu znajduje się
dużo czekoladowych przepisów, dlatego byłam bardzo ciekawa warsztatów, na których mogę poznać
inne oblicze mojej miłości. Czekolada tak naprawdę
kojarzy się nam głównie jako dodatek do deserów
i główny składnik dań słodkich. Dzisiaj myślenie
o niej się zmienia, poznajemy jej wytrawne oblicze,
zaskakujące i inspirujące.
Z czym lubi Pani łączyć czekoladę?
Stwierdzam, że od dzisiaj to już chyba ze wszystkim.
Dotąd nie łączyłam jej z mięsem, a dzisiaj dania, których dotychczas próbowałam, są wytrawne i mięsne,
więc myślę, że będzie to dla mnie rejon nowych możliwości kulinarnych. Do tej pory były to raczej połączenia tradycyjne, deserowe. Łączyłam ją również
z jadalnymi kwiatami, natomiast od dzisiaj będę próbowała połączeń mięsnych, bo te najbardziej mi się
spodobały.
Jaka postać czekolady najbardziej Pani odpowiada?
Każda. Oczywiście, w stresujących sytuacjach sięgam, chyba jak większość z nas, po tabliczkę i od
razu ją zjadam. Lubię także czekoladę w ciastach
czekoladowych i w deserach, gdzie jest roztopiona,
w formie musu lub jakiejkolwiek innej.
Czego się Pani dziś nauczyła o czekoladzie?
Bardzo podobał mi się cały wykład eksperta, zwłaszcza część o różnicy pomiędzy czekoladą 70% i 90%.
Okazuje się, że ta druga powinna być łączona z białym winem, zaś 70% z czerwonymi owocami. Cieszę
się, że dowiedziałam się, jak powinno się jeść czekoladę, że powinnam ją najpierw smakować i wydobyć
głębię smaku, która idealnie łączy się z innymi składnikami, np. ze wspomnianym winem.

Co Pani sądzi o dzisiejszym menu?
Wszystkie zawarte w nim dania są fantastyczne. Jak
tylko dowiedziałam się, jakie dziś będzie menu, to
pomyślałam, że chciałabym uczestniczyć w przygotowaniu każdej z nich. Każda z tych propozycji jest
inna, a jedna ciekawsza od drugiej. Fantastyczna była
kasza przygotowana do brownie, zupełnie inaczej
niż tradycyjnie. W tych spotkaniach bardzo podoba
mi się także to, że dowiadujemy się interesujących
rzeczy nie tylko o głównym bohaterze warsztatów,
w tym przypadku o czekoladzie, ale także o składnikach towarzyszących.
Na które danie czeka Pani najbardziej?
Na to, które sama przygotowałam, czyli kaczkę w sosie z czekolady i marakui. To dla mnie wielkie odkrycie

Na językach

Na językach

Wywiad z Angeliną Ziembińską, zwyciężczynią konkursu organizowanego na facebookowym profilu marki Bosch

MOJA MIŁOŚĆ DO CZEKOLADY
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ZASKAKUJĄCE POŁĄCZENIE
CZEKOLADY I ZIELA ANGIELSKIEGO

Akademia Smaku BOSCH

40

Na Pani blogu znajdziemy dużo przepisów na przepyszne desery. Skąd Pani czerpie inspiracje?
Na moim blogu dominują przepisy na desery, choć
znajdziemy tam także trochę przepisów na dania
wytrawne. Uwielbiam słodkości i stąd dominacja
słodyczy na blogu. Pomysły na przepisy czerpię
z głowy, tworzę coś ze składników, które akurat
mam pod ręką w danej chwili.

Temat dzisiejszego spotkania to „Zaskakujące połączenia smakowe”. Z czym najchętniej łączy Pani
czekoladę?
Bardzo lubię łączyć czekoladę z nietypowymi
składnikami, najczęściej z chili. Ostra papryczka
nadaje czekoladzie wyjątkowej pikantności i zdecydowanie podkreśla jej smak. Jednak moim najmilszym wspomnieniem czekoladowym jest murzynek babci, który robiła z kakao.

Czy jest Pani czekoladowym łasuchem?
O tak! Uwielbiam czekoladę. Do moich ulubionych
należy mleczna, której bardzo dużo używam do
przepisów, tworzę z niej różne pyszności i tak naprawdę nie mogę się z nią już rozstać
Dziś mówimy o zaskakujących połączeniach smakowych z czekoladą w roli głównej. Z czym Pani ją
łączy?
Moje ulubione połączenie także jest zaskakujące,
to miks słonych paluszków i czekolady. W jednej
ręce paluszek, w drugiej kostka gorzkiej czekolady. To moje ulubione dane, zdecydowanie polecam spróbować. Poza tym, dużo owoców i oczywiście czekolady.
Czego dowiedziała się Pani z dzisiejszego wykładu
eksperta?
Wykład był bardzo ciekawy, tylu rzeczy o czekoladzie jeszcze nie wiedziałam. Na pewno cenną
wskazówką jest odpowiednie łączenie różnych
rodzajów czekolady z mięsami, owocami i ziołami. Nie każda czekolada będzie pasować np. do
mięty czy tymianku, choć oczywiście można eksperymentować. Pozostałą cześć wykładu muszę
sobie poukładać w głowie i zdobytą wiedzę ko-

Wywiad z Natalią Ruszkowską-Tabor,
autorką bloga www.poezjasmaku.pl

Ekspert spotkania mówił dzisiaj dużo o czekoladzie. Co zapadło Pani w pamięć?

niecznie wypróbować w kuchni, a potem przenieść do mojej firmy. Planuję tworzenie różnych
rzeczy z czekolady, a dzisiejsze spotkanie już stało
się inspiracją do kilku pomysłów, których jeszcze
nie zdradzę.

Bardzo podobało mi się pokazanie zależności pomiędzy łączeniem czekolady z różnymi składnikami, a zawartością miazgi kakaowej i całych ziaren
kakaowca w czekoladzie. Okazuje się, że czekolada 70% i 90% ma inne nuty smakowe. Ta delikatniejsza będzie się lepiej łączyła z takimi ziołami
jak: mięta czy bazylia. Ciemniejsza bardziej nadaje
się do tymianku.
Na które z dzisiejszych dań czeka Pani najbardziej?
Właściwie jestem ciekawa każdego dania, wszystkie wydają się bardzo interesujące, zwłaszcza ich
przygotowanie. Najbardziej jednak chciałabym
spróbować kaczki z czekoladą pomarańczową.
Już samo połączenie kaczego mięsa z czekoladą
wydaje mi się odważne. Sama często przyrządzam
kaczkę z pomarańczami, nie próbowałam jednak
nigdy dodawać czekolady, stąd moja ciekawość.

Jest Pani u nas po raz pierwszy. Jakie jest Pani zdanie
na temat warsztatów?
Warsztaty Akademii Smaku Bosch to niezwykle ciekawa
lekcja dla każdego. Myślę, że można się tutaj dużo nauczyć, poznać ciekawe połączenia smakowe, doświadczyć
kuchni, tej bardziej profesjonalnej.

Na językach

Na językach

Wywiad z Jolantą Augustyn,
autorką bloga www.abcmojejkuchni.blogspot.com
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GORZAKA CZEKOLADA I SŁONE
PALUSZKI TO MOJE ULUBIONE DANIE

MURZYNEK MOJEJ BABCI,
TO NAJLEPSZY CZEKOLADOWY
SMAK DZIECIŃSTWA
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Czym jest Asystent
Dozowania?
Każdy z nas lubi, kiedy naczynia są perfekcyjnie czyste. Dzięki asystentowi dozowania, zmywarki Bosch gwarantują zawsze idealny rezultat zmywania. Jak to działa? Podczas cyklu zmywania tabletka spada do specjalnego pojemnika znajdującego się w górnym koszu zmywarki. Tam proces
jej rozpuszczania jest precyzyjnie kontrolowany. Woda z idealnie rozpuszczonym detergentem działa na naczynia z dużą siłą, dzięki temu naczynia
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wyjmowane ze zmywarki są zawsze perfekcyjnie czyste i błyszczące!

Nasza kasza
Już 27 marca odbędą się kolejne warsztaty Akademii
Smaku Bosch, których tematem przewodnim będzie
kasza. Ekspertka spotkania – Monika Mrozowska
– przekona zgromadzonych gości, że kasza jest
nie tylko zdrowa, ale również smaczna.
Zaproszenie na warsztaty już wkrótce do zdobycia na
Facebooku Bosch Home Polska oraz na
http://akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie
http://a
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