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O tym, jak istotna
jest kasza
w codziennej diecie
- opowiada ekspert spotkania
Monika Mrozowska
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NASZA KASZA
Marcowe spotkanie z cyklu warsztatów Akademii Smaku Bosch, pokazało
uczestnikom, jak dobroczynny wpływ na nasz organizm ma kasza. Ekspertka
spotkania, jak i zaproszeni szefowie kuchni pokazali, że kasza nie musi być
nudna i warto się do niej przekonać.
Monika Mrozowska, przybliżyła nieco, zgromadzonym gościom zdrowotne
właściwości kaszy. Pokazała, dlaczego tak istotne jest, aby ten składnik znalazł się w naszym codziennym jadłospisie. Mikołaj Rey wraz z Maciejem Koźlakowskim udowodnili z kolei, że kasza może mieć wiele smaków, a każdy
z nich może porwać nasze serca.
W trakcie warsztatów, uczestnicy mogli przygotować wraz z kucharzami ta-
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faszerowane kaszą jęczmienną, świeżą sałatkę z pęczaku z popcornem z kaszy gryczanej oraz autorski przysmak Moniki Mrozowskiej – budyń z kaszy
jaglanej.
Kolejne warsztaty Akademii Smaku Bosch, odkryły przed zgromadzonymi
gośćmi kolejne kuchenne sekrety. Z Centrum Domowych Inspiracji nikt nie
wyszedł głodny.
Jak przygotować pyszne dania z kaszy? Dlaczego warto zdecydować się na
włączenie tego produktu do swojej diety? To oraz wiele więcej znajdziecie
w środku magazynu. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was miła lektura, która
zachęci Was do kaszy.
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kie przysmaki jak: golas lubelski, pęczakotto bałtyckie, grzyby portobello
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Monika Mrozowska
Propagatorka zdrowego i aktywnego stylu życia

Popularna aktorka telewizyjna, autorka książek kucharskich, propagatorka
zdrowego i aktywnego stylu życia. Monika od lat zawodowo zajmuje się sztuką kulinarną, którą chętnie dzieli się z pasjonatami gotowania w różnym wieku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat poprowadziła kilkadziesiąt warsztatów
kulinarnych dla dorosłych i dzieci.
Jest ambasadorką polskiej edycji programu „Master Chef Junior” oraz ekspertką kulinarną magazynu „Mamo to ja”. Ponadto, od 2008 regularnie gotuje
przed milionami telewidzów w programie „Dzień Dobry TVN”.
Poprowadziła spotkanie Akademii Smaku Bosch „Nasza kasza”. Miłośniczka
kaszy, która stanowi nieodłączny element jej codziennego menu.
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Kasza stanowiła podstawę
wyżywienia Polaków
Czym jest kasza? – Kasza to po prostu jadalne nasiona zbóż, poddawane
specjalnej obróbce. W zależności od rodzaju zawiera ona jego najcenniejsze
składniki – łuski i zarodki, w których znajduje się najwięcej witamin i minerałów.
Z jakich zbóż produkuje się kaszę? – Kasza gryczana wytwarzana jest

i jest to najczęściej produkowana kasza w Polsce. Kasza manna, zwana również grysikiem, to drobnoziarnista kasza otrzymywana z pszenicy. Kuskus
jest kaszą wywodzącą się z północno-zachodniej Afryki. Powstaje z mąki
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pszennej i wody, łącząc w sobie cechy kaszy i makaronu. Zaś kaszę kukurydzianą wytwarza się z kukurydzy, nadając jej postać drobnych i grubych
ziaren.
Zastosowanie kaszy - wszelkie rodzaje kasz są bardzo często wykorzystywane w kuchniach na całym świecie. Podaje się je najczęściej z mięsem,
rybami i warzywami. Można je wykorzystywać także do zagęszczania sosów
i gulaszów lub zastępować nimi makarony w zupach. Na bazie kasz powstają
też wyśmienite sałatki. W Ameryce Południowej i Środkowej z kaszy kukurydzianej produkuje się placki i tortillę, we Włoszech – polentę, zaś w Rumunii
– mamałygę. Bardzo często kasza stanowi także element wypieków. Dodaje
się ją głównie do pieczywa. Ponadto coraz częściej zaczyna się ją podawać
na słodko, zwłaszcza z jogurtami i owocami lub w postaci ciast.
Spożywanie kasz w Polsce – do czasów potopu szwedzkiego stanowiły
one podstawę wyżywienia większości Polaków, z czasem jednak została ona
zepchnięta na drugi plan przez inne napływające do Polski produkty. Tak
niestety zostało do dziś. Pomimo prostoty jej przygotowaniA i pomimo jej
niezwykłych właściwości odżywczych, nie jest ona często wybieranym przez
Polaków posiłkiem.
Właśnie stąd pomysł na temat przewodni ostatnich warsztatów Akademii
Smaku – Nasza kasza, których celem było pokazanie jak szybko i smacznie
może przyrządzić kaszę i dania na niej bazujące, a tym samym zachęcenie
do jej częstszego spożywania.
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cji kaszy jęczmiennej wykorzystuje się ziarna jęczmienia, głównie szklistego

Nasza Kasza

z gryki, z kolei kasza jaglana powstaje z łuskanego ziarna prosa. Do produk-

Kasza - jedz na zdrowie

kemiczny, nie powinny jej spożywać osoby, które są chore na
cukrzycę. Innym przeciwwskazaniem do jej konsumpcji jest nie-

Kasza bardzo często jest niedocenianym składnikiem naszej diety, a po-

doczynność tarczycy.

winna być jej stałym elementem. Dlaczego? Jest ona przede wszystkim

Kasza jęczmienna – jest bogata w fitozwiązki, które wpływają na

Ponadto zawiera w sobie wiele witamin i minerałów, a te z kolei mają
bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia.
Stwierdzenie, że kasza posiada niezwykłe właściwości zdrowotne będzie trafne. W zależności od rodzaju kaszy, właściwości te różnią się od

Nasza Kasza

siebie. Warto zatem zapoznać się z nimi i wybrać tę kaszę, która dla na-
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szego organizmu będzie najlepsza, a jakiej raczej powinniśmy unikać.
Kasza gryczana - zawiera białko o wysokiej wartości odżywczej,
co wspomaga prawidłowy rozwój organizmu. Jest bogata w przeciwutleniacze, które wzmacniają naczynia krwionośne i zwiększają ich
szczelność, przeciwdziałając tym samym powstawaniu żylaków i przebarwień na skórze. Ponadto wspomaga naszą odporność i spowalnia
procesy starzenia się. Warto spożywać ją także podczas leczenia choro-

obniżenie stężenia cholesterolu we krwi oraz przeciwutleniacze
mające właściwości przeciwalergiczne, przeciwwirusowe, antybakteryjne, przeciwnowotworowe oraz przeciwzapalne. Spowalniają również procesy starzenia, wzmacniają mięśnie i naczynia
krwionośne oraz działają ochronnie na miąższ wątroby, nerki
i serce. Poprawia ona także metabolizm glukozy, zabezpieczając
przed drastycznym wzrostem stężenia cukru we krwi.
Kasza manna – ze względu na praktyczny brak błonnika jest bardzo lekkostrawna, a tym samym polecana osobom cierpiącym na
choroby układu pokarmowego. Poleca się również wprowadzenie jej do diety małych dzieci, aby przyzwyczaić ich organizm do
glutenu. Jednak unikać jej powinny osoby skarżące się na zaparcia i hemoroidy, osoby odchudzające się oraz chorzy na celiakię.
Kasza kuskus – jest bardzo lekkostrawna, dlatego poleca się ją

by niedokrwiennej serca. Może uchronić nas przed zawałami i udarami.

chorym na wrzody żołądka i dwunastnicy, z chorobami wątroby

Nie zawiera glutenu, wiec mogą spożywać ją osoby chore na celiakię.

i dróg żółciowych. Zaś ze względu na wysoką zawartość białka

Ze względu na wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny,

i węglowodanów zaleca się ją sportowcom.

polecana jest chorym na cukrzycę. Powinny jej jednak unikać osob

Kasza kukurydziana – jest odpowiednia dla osób mających pro-

z niewydolnością nerek, chorujące na wrzody żołądka i dwunastnicy

blemy z układem pokarmowym. Ponadto nie zawiera glutenu,

oraz dzieci poniżej 10-go miesiąca życia.

a dzięki zawartości luteiny poleca się ją osobom chorym na za-

Kasza jaglana – ze wszystkich kasz jest najbogatsza w żelazo i krzem,

ćmę i zwyrodnienie plamki żółtej. Unikać powinny jej przede

dzięki którym poprawie ulega nasza koncentracja, stan skóry, włosów

wszystkim cukrzycy, ale też osoby odchudzające się.

i paznokci. Ponadto zawiera lecytynę, która odpowiada za prawidłowe

Nie ulega zatem wątpliwości, że kasza dostarcza naszemu orga-

funkcjonowanie układu nerwowego, wspiera rozwój mózgu i procesy

nizmowi wielu bardzo ważnych składników, potrzebnych do jego

zapamiętywania. W jej skład wchodzą również ligniny wyrównujące

prawidłowego funkcjonowania. I ma zbawienny wpływ na nasze

gospodarkę hormonalną i spowalniające procesy starzenia się. Poleca

zdrowie. Ważne tylko, żebyśmy wiedzieli dokładnie czego nam

się ją głównie dzieciom, kobietom w ciąży, osobom, które w wyniku

potrzeba, a co może nam zaszkodzić.

wypadku straciły dużo krwi lub doznały złamania kości. Ze względu na
swoje właściwości wysuszające doskonale sprawdza się także
w okresie przeziębień. Ma ona odczyn zasadowy dlatego też jest świetna
w diecie bezglutenowej, ale ponieważ ma bardzo wysoki indeks gli-

Nasza Kasza

nych, które powinny stanowić ok.50% naszych codziennych posiłków.
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bogatym źródłem energii, składa się bowiem z węglowodanów złożo-

Wszechobecna kasza
Kasza - większości z nas kojarzy się wyłącznie z dodatkiem do obiadów, często zastępującym ziemniaki, ryż czy makaron. Tym samym
jest traktowana nieco po macoszemu, jako nudna i zdecydowanie
mniej smaczna alternatywa. A przecież wcale nie musi tak być. Jeśli
nie jesteśmy fanami podawania kaszy na obiad, można wykorzystać ją do stworzenia przepysznych śniadań i deserów. Wystarczy
pomysł i odwaga do łączenia różnych, na pierwszy rzut oka, niepasujących do siebie smaków.
Na śniadania idealnie nadawać będzie się kasza jaglana, którą można przygotować zamiast müsli lub owsianki. Wystarczy połączyć
owocowym, sprawdzona informacja od jednego z naszych gości),
a następnie dodać owoce. Pasować będą naprawdę wszystkie – banany, jabłka, truskawki, maliny, jagody, brzoskwinie… Co kto lubi!
Wykorzystać można również orzechy, migdały lub wiórki kokosowe. Całość można doprawić jeszcze szczyptą cynamonu lub kakao
i zdrowe, pyszne śniadanie gotowe!
w smaku kaszę gryczaną i połączyć ją z czekoladą. Powstanie dzięki

Jeśli chodzi o desery spokojnie można wykorzystać nieco gorzką
temu przepyszne brownie, które zachwyci wszystkich miłośników
słodkości.
Na deser nadaje się także budyń, przyrządzony na bazie wspomnianej wcześniej kaszy jaglanej lub przygotowana na mleku z cukrem
kasza manna. Desery te można podawać np. z konfiturami lub syropami owocowymi.
Możliwości jest naprawdę wiele. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
eksperymentować w kuchni z kaszą i odkrywać nowe, zaskakujące
połączenia! Wszystkie chwyty dozwolone. Mleko, jogurty, owoce,
orzechy, czekolada, przyprawy – tylko od nas zależy jakie wykorzystamy dodatki. Ważne, żeby nam smakowało. A po garść inspiracji
sięgnijcie na dalszych kartach naszego magazynu.
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ją z jogurtem lub ugotować na ulubionym mleku (a nawet soku

WSZYSTKIE OBLICZA KASZY
Wywiad z Moniką Mrozowską, ekspertem Akademii Smaku Bosch
Wiele osób uważa, że kasza nie jest smaczna. Jak ich przekonać do tego, by częściej używali jej w kuchni?
Powodów do gotowania dań z kaszą w roli głównej jest bardzo wiele. Niestety bardzo często po prostu źle ją przygotowujemy i stąd przekonanie o tym, że kasza nie jest dobra. A wystarczy jedynie zachować odpowiednie proporcje - jedna część
kaszy na dwie części wody - i możemy mieć pewność, że wyjdzie nam bardzo smaczna. Zasada ta sprawdza się właściwie

O jej smaku decydują także dodatki. Dziś, wspólnie z Maćkiem i Mikołajem (Maciej Koźlakowski i Mikołaj Rey – szefowie
kuchni Akademii Smaku Bosch, przyp.red.), przygotowujemy tyle różnych dań, które bazują na kaszy, że uczestników
warsztatów już chyba nie będzie trzeba przekonywać, że jest ona nie tylko zdrowa, ale i smaczna. Mam nadzieję, że rozpoczną także eksperymentowanie z tym składnikiem. Efekty mogą być zaskakująco pyszne.
Mnie szczególnie zależy na dowiedzeniu się, jak zrobić brownie z wykorzystaniem kaszy gryczanej. Nigdy wcześniej nie
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robiłam tego dania, jestem go strasznie ciekawa. Udało mi się za to spróbować przepysznej sałatki z pęczakiem, burakiem
i bitą śmietaną z dodatkiem fety. Jest naprawdę rewelacyjna! Kolejne przepisy czekają żeby je wypróbować, w kuchni
unoszą się wspaniałe zapachy, szkoda że nie mogą ich Państwo poczuć, aż ślinka cieknie.
A jaką kaszę poleca Pani szczególnie?
Najważniejsze jest, by kupować kaszę sprawdzonych producentów, mamy wtedy gwarancję, że jest to produkt wysokiej
jakości, który po obróbce termicznej zachowa wszystkie swoje walory, wartości odżywcze i smakowe. Moją zdecydowaną
faworytką jest kasza jaglana, musiałam przekonać dziś kilka osób, że ona w ogóle nadaje się do jedzenia. Wybór kaszy
powinien być jednak uzależniony od kilku czynników: od naszych preferencji, od pory roku, od tego, co chcemy przygotować, a także co osiągnąć. W zimie najlepiej sprawdzi się kasza gryczana. Jeśli chcemy przygotować sałatkę, to najlepsza
będzie do tego kasza jęczmienna. Na warsztatach przygotowaliśmy już sałatkę z pęczakiem, ogórkiem kiszonym i pieczonym burakiem. Jeśli z kolei chcemy oczyścić organizm, to zdecydowanie polecam kaszę jaglaną, która ze względu na swój
odczyn zasadowy bardzo dobrze odkwasza organizm. Najlepiej jednak wykorzystać każdy rodzaj kaszy, zadbać o to, by
nasze menu było urozmaicone.
Czy są jakieś przeciwwskazania do spożywania kaszy?
Niestety tak. Jeśli cierpimy na jakieś schorzenia, to lepiej zapytać np. dietetyka, czy dany rodzaj kaszy jest dla nas wskazany. Np. kasza jaglana jest bardzo zdrowa ze względu na dużą zawartość krzemu. Ma odczyn zasadowy, o czym już
wspominałam, co powoduje, że jest świetna w diecie bezglutenowej. Jednocześnie ma bardzo wysoki indeks glikemiczny
i dlatego nie powinny jej spożywać osoby, które są chore na cukrzycę. Nie jest też polecana przy problemach z tarczycą.
Kasza gryczana ma dużą zawartość błonnika, z tego względu nie jest polecana osobom, które przechodzą rekonwalescencję. W takim przypadku lepiej zastąpić ją kaszą jaglaną lub kaszą manną, która jest zdecydowanie bardziej lekkostrawna.
Takich sytuacji jest niewiele, warto jednak zadbać o nasze bezpieczeństwo.
Czy może Pani przybliżyć naszym Czytelnikom właściwości kaszy? Dlaczego jest tak dobra dla organizmu?
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jeśli ma być sypka, zmniejszamy proporcję wody.

Okiem eksperta

w przypadku niemal każdego rodzaju kaszy. Jeśli chcemy, by kasza była odrobinę rozgotowana, należy dodać więcej wody,

f

W zależności od rodzaju, kasza ma wiele właściwości: działa oczyszczająco, antynowotworowo,
wysuszająco. Ta ostatnia właściwość jest szczególnie cenna w okresie przeziębienia, a posiada
ją kasza jaglana. Poza tym kasza to całe bogactwo minerałów i witamin takich jak: żelazo, krzem,
wapń (tego ostatniego szczególnie dużo jest w kaszy jęczmiennej). Tak naprawdę, kaszę można
porównać do małej apteki. Jej spożywanie to gwarancja tego, że będziemy zdrowsi.
Największym zaskoczeniem dla uczestników warsztatów okazał się deser wykonany z kaszy jagla-

na słodko. Według jej przepisu, kaszę należy ugotować na sypko z dodatkiem mleka kokosowego,

Kasze to bogactwo wartości mineralnych. Pod tym
względem dorównuje im zielony groszek, będący
skarbnicą cennych witamin i minerałów.

połączyć z prażonymi nerkowcami i odrobiną uprażonych jabłek. Pomyślałam wtedy, że taką kaszę

Znajdziemy w nim:

nej. Skąd pomysł na taki nietypowy przepis?

Okiem eksperta

Inspirowałam się moją koleżanką. To u niej podpatrzyłam, że kaszę jaglaną można przygotować
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można zmiksować i przygotować z niej budyń. I tak z połączenia wyżej wspomnianej bazy i kilku
innych składników, o których gdzieś wcześniej przeczytałam, powstał mój dzisiejszy przepis. Mleko krowie można zastąpić mlekiem kokosowym, jeśli ktoś jest uczulony na to pierwsze. Deser jest
wtedy jeszcze bardziej mleczny. Można dodać do niego także odrobinę cynamonu, uzyskamy w ten
sposób ostrzejszy smak. Jest to propozycja, którą przygotowuje się bardzo szybko i przeważnie
wszystkim smakuje.
Skąd u Pani takie zamiłowanie do kaszy?

ŻELAZO

niezbędne między innymi do właściwej pracy układu
krwiotwórczego,

WAPŃ

odpowiedzialny głównie za prawidłowy stan kości
i zębów,

POTAS

wspierający pracę mięśnia sercowego,

KASZOTTO Z ZIELONYM
GROSZKIEM
Składniki:
• puszka Zielonego Groszku „Gotowane na Parze“ Bonduelle
• kasza Bulgur
• gruszka
• kiełki
• ulubione przyprawy

Przygotowanie:

Okiem eksperta

źródło węglowodanów złożonych, a te powinny stanowić ponad 50% tego, co dziennie zjadamy.

Kaszę gotujemy aż odparuje z niej woda, w osobnym
garnuszku pokrojoną w ćwiartki gruszkę dusimy razem
z zielonym grochem, dodajemy kiełki ciecierzycy
i ulubione przyprawy, na koniec łączymy z kaszą.

działa holistycznie - m.in. wspomaga pracę układu

MAGNEZ kostnego, pracę serca orazprocesy krzepinięcia krwi.
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Odkąd pamiętam bardzo zależało mi na tym, żeby mieć dużo energii, dużo siły i po prostu dobrze
się czuć. W tej chwili mam trójkę dzieci, żeby za nimi nadążyć potrzebne są naprawdę ogromne
pokłady energii, które mam, jest to zatem najlepszy dowód na to, że to, co jem przekłada się na to,
jak się czuję. Podczas mojej ostatniej ciąży tak komponowałam posiłki, że nie potrzebowałam już

Akademia Smaku BOSCH

Kasza powinna być przez nas traktowana jako baza do wszelkiego rodzaju posiłków. To doskonałe

DLA SIEBIE
STWORZONE:
KASZA
Z GROSZKIEM

PULPECIKI
Z ZIELONEGO GROSZKU

żadnej sztucznej suplementacji. W momencie porodu wiedziałam, że mój organizm jest świetnie
przygotowany do niego, trzymałam tylko kciuki by i mojemu synkowi niczego nie brakowało. Prawie 4 kilogramy i 10 punktów sprawiły, że jeszcze bardziej umocniłam się w przekonaniu, że dieta,
którą stosowałam od lat (w czasie ciąży w bardziej restrykcyjnej postaci) jest słuszna i zdrowa

Składniki:

i przełożyła się na to, że urodziłam zdrowe dziecko, a to dla mnie jest najważniejsze.

• puszka Zielonego Groszku „Gotowane na Parze“ Bonduelle
• czosnek
• koper
• 1 jajko
• kasza manna

Czy kasza często gości u Pani w domu?
Codziennie. Można powiedzieć, że ja nawet staję się nerwowa, jeśli jakiejś kaszy nie ma w naszym
jadłospisie. Przy czym, w zależności od pory roku, królują u mnie różne rodzaje kaszy. W okresie

Przygotowanie:

zimowym stawiam na kaszą gryczaną i jaglaną, w letnim na jęczmienną. Na bazie tej ostatniej przygotowuję coś w rodzaju krupniku, wzbogaconego o różne przyprawy w postaci sosu sojowego czy
oleju sezamowego. Uwielbiam także wszelkiego rodzaju wypieki, np. burgery z kaszy gryczanej.
Kasza jest dobra do wszystkiego, polecam odkryć różne wszystkie jej oblicza.
Czy Pani dzieci odziedziczyły po Pani miłość do kaszy?
Moje dzieci lubią kaszę, jesteśmy już na tym etapie, że nie muszę ich do niej przekonywać czy zmuszać. Dokładam też wszelkich starań, by dania z użyciem kaszy im smakowały. Własne dzieci, to
najlepsi krytycy kulinarni. Biorę sobie ich uwagi do serca i staram się, by posiłki były jeszcze lepiej
i staranniej przygotowane.

Groszek Zielony Bonduelle ma:
idealny smak i chrupkość
piękny kolor
maksimum wartości odżywczych, dzięki procesowi
blanszowania na parze

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

Jedną puszkę groszku zmiksuj na gładką masę
razem z czosnkiem i koperkiem. Uformuj z niej małe
kuleczki i każdą wrzuć do rozmąconego jajka. Przed
smażeniem kulki otocz w kaszy mannie. Gotowe
pulpeciki podawaj z ryżem lub w koperkowym
sosie.

1 SKŁADNIK,
TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI
Wywiad z Mikołajem Reyem,
szefem kuchni Akademii Smaku Bosch
Skąd czerpał Pan pomysły na przygotowanie dzisiejszego menu?
Właściwie, to z tego co robię. Dużo podróżuję po świecie. Podczas tych podróży poznałem wielu
doskonałych kucharzy, ale także osoby, które nie zajmują się gastronomią zawodowo, ale sztuka
kulinarna nie jest im obca. Kaszę poznałem dopiero po przeprowadzce do Polski z mojej rodzinnej

Akademia Smaku BOSCH
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w bardzo wyrafinowany sposób.
Pomysł na golas lubelski zrodził się podczas podróży po Lubelszczyźnie. Z kolei temat faszerowania grzybów pojawił się, gdy zastanawiałem się co można zrobić z pieczarką o nazwie Portobello.
Ostatecznie zdecydowałem się ją nafaszerować kaszą. Dziś do faszerowania wykorzystaliśmy nowy
produkt marki Kupiec – białą kaszę gryczaną, z której zrobiliśmy kaszotto (przygotowuje się je jak
risotto).
Z czym połączyć kaszę? Prosimy o jakieś rady dla naszych czytelników.
Z wyobraźnią, koniecznie. Kasza jest bardzo uniwersalnym składnikiem, który można przyrządzić na
wiele sposobów i połączyć z wieloma składnikami. Kasza jest doskonałą bazą zarówno do zup, jak
i gulaszów. Może być podana na zimno, na ciepło, na słodko, na słono. Każdy rodzaj kaszy ma inne
właściwości, a to stwarza kolejne możliwości.
Wiele osób ma problem z odpowiednim ugotowaniem kaszy. Jak sprawić, żeby była sypka?
Jest na to bardzo prosty sposób. Cała tajemnica tkwi w odpowiednich proporcjach. Na jedną porcję kaszy
przypadają dwie porcje wody. Kaszę zalewamy wodą, doprowadzamy do wrzenia, gdy się zagotuje zdejmujemy garnek z ognia, przykrywamy i odstawiamy, aż kasza wchłonie całą wodę. To wszystko. Oczywiście
można także dodać troszkę oleju, masła czy soli. Sposób ten jest odpowiedni dla każdego rodzaju kaszy.
Pana ulubione połączenie z kaszą to…?
Dzisiaj kilka przygotowaliśmy. Na pewno jednym z ulubionych jest faszerowany grzyb porto bello, gdybym
jednak musiał wybierać, to będzie to kaszotto bałtyckie, przygotowane na wywarze rybnym z burakami.
Przepis zawiera kaszę, ryby, buraki, które nadają daniu piękny kolor. Do tego dekoracja w postaci chipsów
np. z batatów lub z jarmużu. Wyśmienite.

Od kuchni

z Polską, podobnie jak buraki i śledzie. Pozornie to bardzo proste składniki, jednak mogą być podane
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Od kuchni

Francji, czyli dopiero w wieku 18 lat. Od tamtej pory bardzo cenię sobie ten składnik. Kojarzy mi się

BUDYŃ Z KASZY
JAGLANEJ WG MONIKI
MROZOWSKIEJ

Akademia Smaku BOSCH
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1/3 szklanki kaszy jaglanej marki Kupiec
Szklanka wody
Szklanka mleka krowiego
3 łyżeczki cukru trzcinowego
4 twarde jabłka
1/3 szklanki płatków migdałów

Sposób przygotowania:
Kaszę gotujemy w wodzie na małym ogniu pod przykrywką aż
będzie miękka (ok. 10/15 minut).
Następnie
do
kaszy
dolewamy
mleko,
zagotowujemy, dodajemy cukier trzcinowy i całość dokładnie blendujemy na jednolitą masę. Jabłka obieramy, usuwamy
z nich gniazda nasienne i dusimy na małym ogniu pod pokrywką aż staną się miękkie. Migdały prażymy na suchej patelni na
złocisty kolor.
Do miseczek nakładamy budyń jaglany, trochę uduszonych jabłek i posypujemy przyprażonymi migdałami.
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:

GOLAS LUBELSKI
Składniki:

4 średnie ziemniaki
2 jajka
1 duża cebula
1 puszka chrupiącej kukurydzy marki Bonduelle
Olej lniany z pierwszego tłoczenia
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia

Miks sałat
Musztarda Dijon
Olej lniany
Ocet z czerwonego wina
Boczek wędzony (plastry lub kawałek)
Szalotka

Mięta suszona
Pieprz
Sól

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
Kaszę gryczaną ugotować na sypko w 2 szklankach wody, ziemniaki ugotować we
wrzątku, cebule pokroić w gruba kostkę i smażyć na szklisto bez koloryzacji na oleju rzepakowym. Ugotowane ziemniaki i ser przepuścić przez maszynkę, dodać kaszę
i po raz pierwszy połączyć masę, mieszając rękami. Doprawić solą i pieprzem, a następnie dodać resztę składników wraz z olejem lnianym (do gustu). Dobrze mieszać
rękami, by masa była jak najbardziej jednolita. Masę włożyć do żaroodpornego półmiska
i piec przez około 40 min. w temperaturze 175 do 180 stopni. Można również uformować
kotleciki lub krokiety i wówczas piec krócej - od 20 do 25 min.
Potrawa jest gotowa do podania od razu, można również serwować z odrobina śmietany.
Dobrym dodatkiem może również być sałata z sosem vinaigrette lub sałata z pomidorów
doprawiona olejem i czerwonym octem.
Smażymy boczek wędzony na patelni i dodajemy odrobinę octu z czerwonego wina.
Musztardę Dijon, olej lniany i ocet z czerwonego wina mieszamy, dodajemy szalotkę.
Polewamy sosem miks sałat i dodajemy usmażony boczek.

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

Ekspert kulinarny poleca

200 g białego sera (twarogu)

Miks sałat z sosem vinaigrette
i chrupiącym boczkiem
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2 szklanki kaszy gryczanej marki Kupiec

2 szklanki kaszy pęczak marki Kupiec

2 kg kg rybnych kręgosłupów, łbów,

1 cebula

wypatroszonych rybek

1 burak (ugotowany)

3 korzenie pietruszki z nacią

Filet z troci lub z łososia bałtyckiego

3 łodygi selera naciowego z liśćmi

pokrojony w stekach

1 por

Skóra z dorsza

1 cebula

Śmietanka 30% do gotowania

1 koper włoski

Oliwa z oliwek do smażenia

2 średnie marchewki

Olej rzepakowy do smażenia

pieprz, sól, cukier, listek laurowy,

1 szklanka białego wina wytrawnego

ziele angielskie

1 batat

Wszystkie składniki zalewamy zimna woda na wysokość kilku

24

Trochę świeżego kopru do dekoracji

centymetrów nad składnikami i doprowadzamy do wrzątku.
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Wywar rybny

Gotujemy, unikając dużego wrzenia przez co najmniej 1,5

Akademia Smaku BOSCH

godziny.

Sposób przygotowania:
Pęczak myjemy pod zimna woda, cebule kroimy w kosteczkę, smażymy na szklisto na oliwie z oliwek, dodajemy
pęczak i od razu wlewamy szklankę białego wina. Po lekkiej redukcji wina zalewamy do poziomu wywarem rybnym, gotujemy na małym ogniu przez około 15 min., mieszając i dolewając wywaru co jakiś czas.
Dodajemy jedna dużą łyżkę ugotowanego i zmiksowanego buraka i zabielamy odrobina śmietanki. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem.
Chipsy z batatów: batata obieramy, kroimy w dość cienkie plastry, kładziemy na pergaminie pojedynczą warstwą,
skrapiając odrobiną oliwy z oliwek, zapiekamy od 7 do 10 minut.
Chipsy ze skóry dorsza: kroimy skórę w małe kawałki, wrzucamy na patelnie na gorący olej i po kilku sekundach
jest gotowe!
W głębokim talerzu dajemy pęczakotto, kładziemy stek na pęczaku skóra do góry, dookoła sypiemy chipsy ze
skóry dorsza, kładziemy trochę koperku na rybie i wbijamy jeden wysoki chips z batatu, by pociągnąć całe danie
do góry.
Steki rybne smażymy po stronie skóry na oliwie na rozgrzanej patelni, po minucie domykamy drugą patelnią, by
udusić odrobine mięso i zmniejszamy ogień. Nie smażymy dłużej niż 4/5 minut w zależności od grubości steków.

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

Ekspert kulinarny poleca

Wywar rybny

Akademia Smaku BOSCH

Składniki:

Szef kuchni poleca

PĘCZAKOTTO BAŁTYCKIE

PORTOBELLO
FASZEROWANY KASZĄ
JĘCZMIENNĄ
Składniki:
6 dużych lub średnich grzybów Portobello
2 szklanki kaszy gryczanej białej marki Kupiec

2 ząbki czosnku
1 cytryna

Akademia Smaku BOSCH
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100 g sera feta (lub koziego twarogowego)
Świeży tymianek
Świeża pietruszka
Masło
Trochę startego cheddaru i parmezanu
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1,5 l rosołu drobiowego (kura, włoszczyzna, sól, pieprz, liść laurowy)
Kiełki rzodkiewki lub brokuła do dekoracji

Sposób przygotowania:
Usunąć nogi od grzybów i położyć na blaszce piekarniczej (czapka
w dół) delikatnie posmarowane masłem. Dodać trochę świeżego tymianku,
½ główki cienko posiekanego czosnku i kawałeczek masła do każdego
grzyba. Doprawić lekko solą i pieprzem, dolać małą chochle rosołu drobiowego.

Akademia Smaku BOSCH

Ekspert poleca

1 szklanka białego wina

Ekspert kulinarny poleca

1 duża cebula

Owinąć folią aluminiowa i piec przez 15 min. w temperaturze 180°.
Kasze jęczmienna umyć pod bieżącą wodą, cebule i półtorej ząbka czosnku cienko pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie z oliwek, dodać kaszę
i smażyć przez 1,5 min. Dolać szklankę białego wina, po lekkiej redukcji
uzupełniać poziom wywaru rosołem i gotować kaszę na małym ogniu ok.
20 min., mieszając co jakiś czas. Gdy kasza będzie gotowa, dolać wywar,
który powstał na blaszce z grzybami, zabielić fetą (lub kozim serem) i dodać trochę skórki z cytryny i świeżo posiekanej pietruszki. Doprawić solą
i pieprzem do smaku. Faszerować grzyby kaszą, dodać trochę startego
parmezanu oraz cheddara i zapiekać 5 min. Przed podaniem dodać trochę
kiełków do dekoracji.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.

ŚWIEŻA SAŁATKA
Z PĘCZAKU
I POPCORNEM
Z KASZY GRYCZANEJ

½ szklanki kaszy gryczanej palonej (prażonej) marki Kupiec
1 szalotka (lub czerwona cebula)
Ogórek kiszony
100 g koziego sera twarogowego
Śmietana 30%
Olej lniany

Akademia Smaku BOSCH
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1 burak czerwony
1 burak żółty
Kilka listków świeżego szczawiu
Olej do smażenia
Pieprz
Sól

Sposób przygotowania:
Buraki dobrze umyć, zawinąć w folie aluminiową i piec przez około 2
godziny w 180 stopniach, następnie pokroić w kosteczkę i/ lub w płatki.
Pęczak ugotować na sypko (zalewać w 2 szklanki osolonej wody, dogotować aż wchłonie całą wodę i zostawić pod pokrywka, aż dojdzie).
Szalotkę i ogórek kiszony pokroić w cienką kostkę, dodać do schłodzonego pęczaku, polewać olejem lnianym do smaku, doprawić sola
i pieprzem.
Kozi ser połączyć z łyżką śmietany, by stał się smarowny.
Kasze gryczana palona wrzucić na głęboką kąpiel wrzącego oleju na
około 1,5 min. Wyciągnąć i położyć na ręczniku papierowym, by pozbyć
się nadmiaru oleju.
Na talerzu smarować serek kozi łyżką, by zrobić kreskę. Nad nią położyć pęczak, dodać buraki i popcorn z kaszy gryczanej, posypać cienko
pokrojonym szczawiem. 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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1 szklanka kaszy pęczak marki Kupiec

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

Piecz do woli
i oszczędzaj energię
Idealnie upieczony kurczak, pyszna pizza, a może ciasto? Nie ważne, co
masz ochotę upiec - ważne, że możesz to robić tak często, jak tylko pragniesz i to bez ponoszenia wysokich kosztów za energię! Innowacyjna technologia w piekarnikach Bosch, kontroluje i optymalizuje warunki pieczenia
na jednym poziomie, a to wszystko przy jednoczesnym oszczędzaniu 30%
energii wobec normy klasy A.
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Fotorelacja

FOTORELACJA
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Nasza kasza
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DOTYCHCZAS
NIE WYKORZYSTYWAŁAM
CAŁEGO POTENCJAŁU KASZY
Wywiad z Agnieszką Matuszak, autorką bloga www.silasmaku.com

Jak często kasza gości w Pani menu?
Staram się używać jej jak najczęściej, chociaż nie
ukrywam, że czasem z lenistwa sięgam po makaron, a nie po kaszę – jest ona jednak bardziej wymagająca, potrzebuje więcej czasu na gotowanie.
O wiele łatwiej jest ją rozgotować. Makaron jednak nigdy nie zastąpi właściwości zdrowotnych
i bogactwa minerałów i witamin, jakie znajdują się
w kaszy. Trzeba sięgać po nią częściej.
Nasza ekspertka mówiła dzisiaj o zdrowotnych właściwościach kaszy – czy znała je Pani wcześniej?
Nie spodziewałam się, że tych wszystkich zdrowotnych właściwości jest w kaszach aż tyle. Wiedziałam, że mają one dużo składników odżywczych,
natomiast nie spodziewałam się, że kasza może

41

być pomocna w tak wielu dolegliwościach. Nowością było dla mnie to, że kasza może sprawić, że
nie będziemy mieć zakwasów po wysiłku fizycznym.
Jest lepsza od napojów energetycznych. Zawartość
krzemu wpływa z kolei na skórę i paznokcie. Nie
miałam pojęcia, że wzbogacenie diety o kaszę, może
przynieść aż takie pozytywne rezultaty i w tak wielu
aspektach
Dzisiaj na warsztatach przygotowujemy kilka dań z
kaszą, które mają za zadanie ją odczarować. Na które
z nich czekasz najbardziej?
Zdecydowanie na pęczakotto, przygotowane z pęczaku – który jest moim ulubionym rodzajem kaszy –
z dodatkiem szalotek, ogórka i wielu innych składników. Ciekawi mnie bardzo obecność sera feta wśród
składników. Myślę, że będzie to bardzo treściwe
i smaczne danie.

Akademia Smaku BOSCH
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Czy zdarzyło się Pani dodawać kaszę do ciast, deserów?
Owszem, dodawałam kaszę jaglaną do sernika.
Podczas dzisiejszych warsztatów poznałam także
przepis na brownie na bazie kaszy gryczanej palonej. Jeszcze nie miałam okazji go spróbować, ale
chętnie wykorzystam recepturę w domu. Myślę,
że jeszcze nie do końca wykorzystałam potencjał
kaszy. Do tej pory skupiałam się raczej na daniach
słonych, które bazowały na tym składniku. Po dzisiejszym spotkaniu stwierdzam, że bardzo chętnie
to zmienię.

Na językach

Na dzisiejszych warsztatach mówimy o kaszy. Na
rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego produktu. Który z nich lubi Pani najbardziej?
W domu najczęściej przygotowuję coś z kaszy pęczak, ponieważ daje ona niesamowite możliwości
i można z niej przygotować pęczotto, czyli coś w
rodzaju risotto, ale na bazie kaszy. Prócz tego, staram się korzystać z większości dostępnych kasz.
Do dziś, nie do końca byłam przekonana do kaszy
jaglanej. Przygotowany przez nas deser sprawił, że
chyba nawet zacznę używać jej w swojej kuchni.

SŁODKĄ WERSJĘ KASZY PREFERUJĘ
NA ŚNIADANIE, SŁONĄ NA OBIAD

Wywiad z Anitą Zegadło,
autorką bloga www.AZgotuj.blogspot.com

Wywiad z Anną Bochenek,
autorką bloga www.dietetyczneniebo.pl

Dzisiaj nasza ekspertka - Monika Mrozowska – opowiadała o różnych właściwościach kaszy. Czy coś Panią zaskoczyło?
Tak. Bardzo cenną informacją od Pani Moniki okazała
się właściwość kaszy perłowej, która ochładza organizm. Z tego względu powinniśmy jej raczej unikać
zimą, za to o wiele częściej spożywać latem. Na pewno zastosuję się do tej wskazówki.
Czy ma Pani swój ulubiony rodzaj kaszy?
Uwielbiam kaszę jaglaną. Jak wspominałam, jadamy
ją codziennie. Ostatnio przekonałam się także do kaszy kukurydzianej, która ma bardzo szerokie zastosowanie. Robię z niej np. smażone paluszki, które
z powodzeniem zastępują frytki. Bardzo lubimy je
w domu. Używam także kaszy do dań słodkich. Ponieważ jestem bezglutenowcem, zastępuję kaszę
mąką gryczaną. Tę niepaloną mielę i z tego powstaje ciasto z owocami. Wychodzi naprawdę bardzo
smaczne, polecam.

Na językach

Czy kasza jaglana często gości w Pani kuchni?
Od mniej więcej półtora roku, codziennie. Wieczorem ją gotuję, a rano zjadamy gotową kaszę z rodzynkami i żurawiną. Staram się dbać o zdrowie, a kasza
jaglana jest bogatym źródłem krzemu, który trudno
jest uzyskać z innych produktów.

Prowadzi Pani bloga Dietetyczne Niebo – czy znalazło się w nim miejsce dla kaszy?
Oczywiście. Tak naprawdę z wielu powodów.
Przede wszystkim dlatego, że jako przyszły dietetyk, bardzo dbam o swój jadłospis. Kasza, to jeden z niewielu produktów, który zawiera tak dużo
cennych składników odżywczych, mających dobroczynne działanie na nasz organizm. Staram się
więc, aby składnik ten pojawiał się w moim menu
niemal codziennie.
Coraz częściej zamieniamy ziemniaki czy ryż na
kaszę. Czy to słuszny wybór?
Wszystko zależy od tego, ile tych ziemniaków czy
ryżu jemy. Jestem zwolenniczką diety zbilansowanej, w której jest miejsce na wszystkie składniki.
Na pewno nigdy nie zdecydowałabym się całkowicie zamienić wspomnianych produktów wyłącznie
na kaszę, lepiej nimi żonglować, bawić się komponowaniem urozmaiconych posiłków, podawać je
naprzemiennie.
Pani ulubione dania z kaszą to…?
Moim numerem jeden jest przygotowana na śniadanie kasza jaglana z bananem, posypana prażonym kokosem. Jem ją zawsze wtedy, kiedy wiem,
że muszę spędzić cały dzień na uczelni, ponieważ
daje mi mnóstwo energii. Ostatnio miałam okazję
spróbować kaszy jaglanej z pesto bazyliowym,
cukinią oraz groszkiem. Całość posypana kiełkami – fenomenalny smak. Jesteśmy przyzwyczajeni
do tego, że pesto jada się z makaronem, a tymczasem z kaszą stworzyli duet idealny. Uwielbiam
także kaszotto z botwinką na bazie kaszy pęczak
lub kaszy jęczmiennej. Gdy przychodzi sezon na
botwinkę, jadam to danie przynajmniej dwa razy
w tygodniu.
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Kasza raczej na słodko czy wytrawnie?
Wszystko zależy od tego, na co akurat mam ochotę.
Słodka wersja sprawdza się świetnie na śniadanie.
Na obiad rezerwuję wersję na słono.
Na warsztatach Akademii Smaku Bosch jest Pani po
raz pierwszy. Jak się Pani tutaj podoba?
Super! Na początku troszkę się stresowałam, ale atmosfera jest naprawdę fantastyczna. Do tego duża
porcja wiedzy i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zostałam tutaj zaproszona.

Akademia Smaku BOSCH

Na dzisiejszych warsztatach, proponujemy kilka ciekawych i zaskakujących połączeń z kaszą – z czym
Pani najbardziej lubi łączyć ten składnik?
W mojej kuchni nie używam mleka, natomiast bardzo
lubię kaszą jaglaną. Szukałam więc pomysłu na to jak
przyrządzać ją nie tylko w wodzie. Idealnym rozwiązaniem okazało się gotowanie jej w sokach – najlepiej pomarańczowym i jabłkowym.

Jak się Pani podobało dzisiejsze spotkanie Akademii
Smaku Bosch?
Fantastyczna atmosfera, cudowni prowadzący i ręce
pełne roboty to zdecydowanie przepis na sukces. Na
pewno wykorzystam w domu poznane dziś receptury: tę na przepyszny budyń Pani Moniki Mrozowskiej
oraz golas lubelski autorstwa Pana Mikołaja Reya.

Na językach

Na językach
Akademia Smaku BOSCH
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KASZĘ JAGLANĄ JADAM CODZIENNIE,
TO BOGATE ŹRÓDŁO KRZEMU

KASZA KRÓLUJE
W MOIM JADŁOSPISIE
Wywiad z Kariną Falkiewicz,

Akademia Smaku BOSCH
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Dzisiejsze warsztaty Akademii Smaku Bosch zostały poświęcone kaszy. W jakim połączeniu ten składnik najbardziej Panią zaskoczył?
Zdecydowanie w tych na słodko, które teraz są
bardzo modne. Na moim blogu przedstawiłam
czytelnikom budyń z dynią. Bardzo się im spodobał, dlatego pewnie będę szukać innych ciekawych
połączeń. To oczywiście jest sezonowe, ale można
pokusić się także o eksperymentowanie z innymi
owocami czy warzywami.
Jaki jest Pani ulubiony sposób podawania kaszy?
Kasza najczęściej gości u mnie na obiedzie i raczej
w standardowych rozwiązaniach. Zdecydowanie
wolę ją przyrządzać, niż np. ziemniaki czy ryż.
Przygotowuje się ją o wiele szybciej i według mnie
jest smaczniejsza. Dowiedziałam się także, że preferencje moich czytelników są podobne, ponieważ
wiedzą oni, że kasza jest znacznie zdrowsza od
ziemniaków.
A ulubiona kasza? Zdecydowanie gryczana!
Gdyby miała Pani wymienić 3 ulubione potrawy
z kaszą, co by to było?
Zdecydowanie byłaby to kasza podawana na słodko. Jeśli tylko mam czas, to na śniadanie przygotowuję kaszę z owocami czy budyniem (o dyniowym
już wspomniałam). Uwielbiam także kaszę podawaną do obiadu, koniecznie z jakimś pysznym sosem.
Co Pani sądzi o dzisiejszym menu?
Jeszcze nie miałam okazji niczego spróbować
w finalnej wersji. Jestem jednak bardzo ciekawa
smaku niektórych potraw, szczególnie golasa lu-

belskiego. Pochodzę z Lubelszczyzny, a do tej pory
nie miałam okazji go skosztować. Tymczasem potrawa składa się z bardzo prostych składników, dobrze
mi znanych, choć nie w tej konfiguracji. Jest prosta
w wykonaniu. Czekam więc na zaspokojenie mojej
ciekawości i być może powtórzę przepis na blogu.
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autorką bloga www.ekscentrycznyparowar.pl

Jak szybko poradzić sobie
z brudnymi naczyniami?
Masz mało czasu, a wciąż pozostała sterta naczyń do zmycia? Dzięki funkcji VarioSpeed Plus, zmywarki marki Bosch zmywają naczynia trzy razy
szybciej, przy jednoczesnym zachowaniu perfekcyjnych rezultatów mycia
i suszenia. Dzięki temu Twoje naczynia w krótkim czasie staną się idealnie
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czyste.

Filozoﬁa smaku
Już 17 kwietnia odbędą się kolejne warsztaty, których
tematem przewodnim będzie ﬁlozoﬁa smaku. Ekspertką spotkania będzie Monika Kucia.
Zaproszenie na warsztaty już wkrótce do zdobycia na
Facebooku Bosch Home Polska oraz na
http://akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie
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