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FILOZOFIA SMAKU
Za nami kolejne warsztaty Akademii Smaku Bosch. Tym razem, poruszyliśmy
temat „Filozofii smaku”. Zaproszeni goście dowiedzieli się wielu ciekawych
rzeczy dotyczących smaku.
Ekspert spotkania – Monika Kucia – zaskoczyła wszystkich mówiąc o smaku
„umami”, czyli tzw. duchu smaku, który przywędrował do nas z kultury azjatyckiej. W trakcie wykładu uczestnicy spotkania mieli również okazję sprawdzić, jak dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem zapachów.
Szefowe kuchni: Julita Strzałkowska wraz z Anną Kosterną – Kaczmarek,
przygotowały na spotkanie menu pełne smaku, doprawione sosami marki
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z grillowanego bakłażana, sałatkę z soczewicy z pieczonymi warzywami czy
steki z sezonowanej wołowiny. Nie zabrakło również deseru, przyprawionego kroplą sosu tabasco, który zaskoczył podniebienia gości.
Kwietniowe spotkanie z cyku Akademii Smaku Bosch, pokazały zgromadzonym gościom, że warto eksperymentować, a niewielka ilość sosu, może podkreślić lub odmienić smak potrawy.
Czym tak naprawdę jest filozofia smaku? Jak wykorzystywać sosy w kuchni?
Co to jest smakoszostwo? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na łamach
naszego magazynu. Życzymy przyjemnej i smacznej lektury.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Monika Kucia
Dziennikarka, promotorka regionalnych produktów

Urodzona w 1973 roku. Dziennikarka, od lat współpracująca z „Rzeczpospolitą”. Kształciła się w Wielkiej Brytanii w takich szkołach jak: School Economics
Science, Mary Ward Centre oraz Cambridge School of English. Ukończyła również Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
W latach 2003 - 2011 opublikowała wiele artykułów na temat restauracji
w Polsce oraz innych o tematyce kulinarnej. Prowadziła bloga „Stoliczku nakryj się”, a później „Smaki Miasta” przy okazji kolumny kulinarnej w „Rzeczpospolitej”. W 2013 roku była wydawcą portalu Kulinarni.pl
Współtworzyła wraz z Kurtem Schellerem książkę kulinarną.
Interesuje się także podróżami, psychologią, wiedzą o mózgu, rozwojem osobistym, antropologią oraz socjobiologią.
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Zapach - esencja smaku
Zostaliśmy wyposażeni w całą paletę możliwości rozpoznawania smaków i sprawdzania, czy to, co jemy jest wartościowe. Moda na szybkie jedzenie przemija i powoli wracamy do korzeni, czyli świadomego
spożywania posiłków.
Każda filozofia w swoim zamierzeniu ma za zadanie wyjaśniać dane

składowym tego doznania jest zapach. Każdemu z nas na pewno nie
raz zdarzyło się przeziębić i mieć katar. To właśnie wtedy przekonujemy się, jak ważną funkcję pełni zmysł powonienia. Mimo, że posiadamy aż 10 tysięcy kubków smakowych, to „bezzapachowe” jedzenie
nawet najbardziej wykwintnego dania nie sprawi nam praktycznie
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żadnej przyjemności - zaspokoi tylko głód. O tym, jak złożone jest
pojęcie smaku świadczy chociażby fakt, że uczucie ostrości danej
potrawy, to nic innego jak „przyjemny” ból, którego skalę określają
nasze receptory.
Świadome podejście do zagadnienia smaku gwarantuje ciekawe rozwiązania kulinarne, a wiedza o tym, co jemy i jakie ma to oddziaływanie na nasz organizm sprawi, że nasza kuchnia będzie smaczniejsza
i zdrowsza.
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doznaniu, jakim jest bez wątpienia jedzenie. Pierwszym elementem

Filozofia smaku

zjawiska. Filozofia smaku dąży do wyjaśnienia prawdy o zmysłowym

Smacznie znaczy naturalnie
Każdy z nas posiada samodzielny, głęboko zakorzeniony
instynkt smakowy. Nasz organizm automatycznie rozpoznaje cztery podstawowe smaki: słodki, słony, kwaśny
i gorzki. Co ciekawe, sól (która chemicznie jest niczym
innym jak jonami alkalicznymi sodu i potasu) jest jedyną
nieorganiczną substancją, którą zjadamy. Warto pamiętać o tym, że struktura soli różnie oddziałuje na jedzenie.
Za przykład może tu posłużyć mocno kaloryczny czeko-
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o wiele lepiej przyswajalny przez organizm.
Mamy niejako zakodowane, że to, co gorzkie i ostre jest
niebezpieczne – dlatego potrawy przygotowywane dla
najmłodszych powinny być łagodne i słabo doprawione.
Jeszcze ciekawsza jest reakcja naszego organizmu na
kwaskowatość. Już od samego patrzenia i wąchania pobudzana jest praca ślinianek, z kolei słodycz od najmłodszych lat kojarzy nam się z przyjemnością.
Jak widać, mamy niejako „wbudowany” aparat pojęciowy związany ze smakiem i aromatem. Warto polegać na
samym sobie, poznawać swój organizm i jego reakcje, bo
to nie ściśle dopasowana dieta, a właśnie sygnały wysyłane przez organizm będą najlepszym doradcą w kwestii
żywienia i smacznego gotowania.

11
Akademia Smaku BOSCH

Filozofia smaku

ladowy tort, który posypany krystaliczną solą będzie…

Piąty smak
W naszej kulturze zagościł na stałe tak zwany „piąty smak” (jap.
„umami”) czyli istota lub dusza smaku. Ten osobliwy smak został
odkryty w 1908 roku przez japońskiego chemika Kikunae Ikeda,
który sącząc bulion odkrył, że jego intensywność zależy od wysokiego stężenia kwasu glutenowego.
Obecnie zastosowanie glutaminianu sodu jest powszechne, stosuje się go w kuchni orientalnej, jest obecny także w kostkach
rosołowych, zupkach w proszku itp. Można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że jest to obecnie bezkonkurencyjny lider
„wzmacniaczy smakowych”. Co ciekawe, substancja ta pierwot-
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Glutaminian dodaje się głównie do potraw mięsnych, aby
wzmocnić doznania smakowe. Smak tej substancji określa się
jako intensywnie mięsny i tłusty, a obecnie używa się niestety głównie jego syntetycznej formy. Nie jest to jednakże substancja zupełnie obca naszej naturze. Glutaminian występuje chociażby w popularnym parmezanie. Pomidory, przeciery
i keczupy same w sobie posiadają wysokie stężenie „umami”.
Efekt niezwykłej smakowitości dają także suszone krewetki. Należy pamiętać, że „piąty smak” świetnie uzupełnia się ze słodkim
i słonym smakiem.
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nie była otrzymywana z ekstraktu pochodzącego z wodorostów.

FILOZOFIA SMAKU TO WYBÓR
NASZEGO SPOSOBU ŻYCIA
Wywiad z Moniką Kucia, ekspertem Akademii Smaku Bosch

Podczas dzisiejszych warsztatów Akademii Smaku Bosch mówiła Pani o filozofii smaku. Czym ona tak naFilozofia smaku to postawa wobec siebie samego, wobec otoczenia i przede wszystkim wobec jedzenia.
Pojęcie to mieści w sobie wiele aspektów od tego jak traktujemy jedzenie i sposób jego podania przez dobór składników, skupienie się na smaku, aż po szacunek do ziemi i do własnego zdrowia. Przy czym smak
może być tutaj rozumiany po prostu jako zmysł. Możemy też potraktować go szerzej jako ogólne poczucie
smaku, czyli wybieranie i otaczanie się rzeczami pięknymi, szlachetnymi, dobrymi, służącymi innym. W tym
kontekście filozofia smaku staje się pewnego rodzaju wyborem naszego sposobu życia.
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O czym powinniśmy pamiętać, żeby tworzyć dobre potrawy?
O próbowaniu. Nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie, czy dana potrawa jest dobra. Musimy dużo
gotować i dużo jeść. Na pewno warto też korzystać z warsztatów, podpowiedzi z programów kulinarnych,
chodzić do restauracji i podróżować.
Ciekawym ćwiczeniem jest także skupienie się na prostych, pojedynczych składnikach. Zamykamy oczy
i wyobrażamy sobie, z czym dany składnik można połączyć. Nagle okazuje się, że te pozornie do siebie
niepasujące tworzą idealny duet, który nie wymaga już żadnego uzupełnienia. Takim odkryciem jest na
przykład połączenie cykorii z gruszką.
Przy komponowaniu dobry posiłków równie ważna, a może najważniejsza, jest nasza intencja. Karmienie
to dawanie miłości. Jeśli mamy dobre intencje, to zostaną one odzwierciedlone w gotowym daniu. Jeśli
gotujemy żeby kogoś ugościć i dobrze nakarmić, to musi nam wyjść.
A jak to jest ze smakami?
Mamy cztery podstawowe smaki – słodki, słony, gorzki, kwaśny i jeden dodatkowy – umami, określany
jako duch smaku. Smak rejestrują receptory, są to nasze podstawowe odczucia, informacje bardzo ważne
dla organizmu. Nie lubimy na przykład smaku gorzkiego (zwłaszcza w dużym natężeniu), ponieważ organizm wysyła nam ostrzeżenie, że to może być trucizna lub coś szkodliwego. Przepadamy za to za smakami
słodkimi, które są dla nas szczególnie przyjemne. Smaki słone i kwaśne równoważą smak słodki.
Smak umami przywędrował do nas z kultury azjatyckiej. Tam nazywany jest duchem smaku, jego istotą.
W naszym języku nie ma niestety dobrego odpowiednika dla słowa umami. Można pokusić się o stwierdzenie, że to smak mięsny, tłusty, jednak nie oddaje to całego spectrum doznań mieszczącego się wyłącznie
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Okiem eksperta

prawdę jest?

f

w słowie umami. Reprezentantem tego smaku jest glutaminian sodu, czyli substancja pierwotnie
otrzymywana z naturalnych wodorostów. Odnajdziemy go w kostce rosołowej, w mięsie, w grzybach, w pomidorach a nawet w dojrzewającym parmezanie.
Uzupełnieniem smaków są zapachy. Te pierwsze stanowią 20% doznań, cała reszta informacji zawarta jest w zapachu. Dzięki zapachowi jesteśmy w stanie ocenić, czy dany produkt jest świeży, jak
sprawdzi się w określonych kompozycjach. Możliwości jest mnóstwo.
Opowiedziała nam Pani o smaku gorzkim, słonym, słodkim, kwaśnym i umami. A co ze smakiem
ostrym?
Smak ostry nie istnieje. Ostrość, pikantność to tak naprawdę doznanie bólu, za które odpowiedzialna jest substancja zwana kapsaicyną. Każdy z nas ma inną tolerancję na ten ból, przy czym do
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lować na przykład poprzez dodanie do posiłku sosu. A jak możemy złagodzić uczucie ostrości? Na
pewno nie wodą. Pomóc nam mogą sfermentowane napoje mleczne oraz piwo. Doskonale sprawdzą się także produkty mączna z chlebem na czele.
Na wykładzie wspominała Pani o smakoszostwie. Co oznacza ten termin?
Można powiedzieć, że jest to termin historyczny. Przywołałam go za autorem książki „Fizjologia
smaku” Anthelmem Brillat-Savarin, który określał smakoszostwo jako zachowanie równowagi wobec przyjemności. Nie jest to obżarstwo, nadmierne skupienie się na przyjemnościach, ale skupienie się na tym co nam smakuje, służy naszemu zdrowiu, jest dla nas korzystne. Dziś ten termin
może być odpowiedzią na wiele problemów ze zdrowiem, z przepracowaniem, z otyłością. Smakoszostwo to staranność w doborze menu i podaniu potraw. Definicja powstała w I połowie XIX
wieku, a dziś jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedyś.

Okiem eksperta

przykład papryczka chili. Musimy pamiętać także o istnieniu skali ostrości. Ostrość możemy regu-
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pewnego momentu wydaje się nam on być przyjemny. Głównym źródłem ostrości są przyprawy, na

EKSPERYMENTOWANIE
TO COŚ, CO NAJBARDZIEJ NAS
W KUCHNI ROZWIJA
Wywiad z Julitą Strzałkowską, ekspertem kulinarnym Akademii Smaku
Bosch i założycielką społecznościowego portalu o gotowaniu
wrzacakuchnia.pl

Jest Pani autorką dzisiejszego menu. Skąd pomysł na akurat takie dania?
Są one wynikiem mojego wieloletniego eksperymentowania kulinarnego, poszukiwania idealnego
smaku. Ekspertka opowiadała dziś o filozofii smaku, chciałam by przepisy były dostosowane do tematu warsztatów. Pojawił się więc smak słodki, słony, gorzki, kwaśny, odrobina ostrości.
Tak naprawdę każdy z nas inaczej odczuwa smak. To sprawa indywidualna, nie narzucona odgórnie.
Przepisy nie powinny być „sztywne”, te najlepsze to takie, które prezentują główne składniki, a cała
reszta to już nasza interpretacja. W końcu pół łyżeczki soli dla jednych może być wystarczające, dla
innych to już za mało lub za dużo.
Co zrobić, aby dania, które gotujemy były pełne smaku?
Myślę, że zdecydowanie za rzadko używamy świeżych ziół, przypraw, sosów. A to właśnie one mogą
nadać daniu głębi, ostrości, podkreślić to, co w nim najlepsze. Dziś dodaliśmy kilka kropli tabasco do
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do zabawy smakami, żonglowania składnikami najlepiej jak potrafimy. Efekty mogą być zaskakujące.
Dziś na warsztatach mówimy dużo o sosach. Jak je najlepiej łączyć z potrawami?
Znów będę namawiać do eksperymentowania. Bo to nas najbardziej rozwija w kuchni. Im więcej prób, tym
lepsze będą efekty. Ja dużo gotuję, ale także czytam, oglądam, magazynuję wiedzę, potencjalne połączenia smakowe. Tak naprawdę można powiedzieć, że w kwestii takich połączeń wymyślono już wszystko,
a tymczasem okazuje się, że dodatek nawet kilku kropli może wydobyć głębię smaku potrawy, którego
dotychczas nie znaliśmy. Jako przykład mogę podać sos sojowy i teryiaki, które towarzyszyły nam dzisiaj.
Sos sojowy kojarzy się nam z Azją, czyli jego miejscem pochodzenia. Może on z powodzeniem zastąpić sól.
Dodany do gołąbków czy bigosu nie tylko podkreśli ich polski smak, ale wydobędzie „to coś” z potrawy.
Przygotowaliśmy także glazurę na bazie sosu teryiaki. Redukcja pozwoliła nam wzmocnić smak słony, który następnie przełamaliśmy miodem. Prosty zabieg redukcji sprawił, że poznaliśmy nowy smak znanego
połączenia.
Tematem dzisiejszych warsztatów jest filozofia smaku. Jaką filozofią kieruje się Pani w swojej kuchni?
Moja filozofia smaku to gotowanie w dużej ilości, z dużą przyjemnością dla mnie, mojej rodziny i przyjaciół.
To ona sprawia, że gotuję z pasją, nawet jak jestem bardzo zmęczona. Lubię też zabawę smakami. Żonglowanie składnikami, połączeniami, odkrywanie. Czasem wyjdzie, czasem coś się nie uda, ale cały czas się
w tym rozwijamy. Wczoraj odkryłam na przykład miętę truskawkową i pomarańczową, która dziś znalazła
się w wodzie gazowanej. Mięta i pomarańcze dodane do wody to jednak zupełnie inny smak niż połączenie
pomarańczy i mięta pomarańczowej. To trzeba skosztować.

Od kuchni

bez dodatku także byłby dobry, jednak brakowałoby przysłowiowej kropki na „i”. Namawiam zatem
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słodkiego deseru. Zabieg ten sprawił, że na języku pozostawało wrażenie lekkiego pieczenia. Deser

GAZPACHO
Z CHARAKTEREM

Akademia Smaku BOSCH

20

80 dkg dojrzałych pomidorów
1 czerwona papryka
1 czerwona cebula
2 ogórki gruntowe
2 ząbki czosnku
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki octu winnego
ok. łyżeczki sosu Tabasco
sól
pieprz

Sposób przygotowania:
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w mniejsze części.
Paprykę umyć, oczyścić z nasion, pokroić. Ogórki gruntowe
obrać (ogórki gruntowe można zamienić na 1½ ogórka szklarniowego), pokroić na mniejsze kawałki. Obraną cebulę przekroić na ćwiartki. (Zostawić po kawałku z każdego warzywa, będą
one potrzebne do dekoracji gotowego gazpacho). Tak przygotowane warzywa przełożyć do kielicha blendera, dodać czosnek,
oliwę, sok z cytryny, ocet winny. Blendować całość przez około
minuty, spróbować, doprawić do smaku solą, pieprzem, ewentualnie większą ilością Tabasco lub octu winnego. Smacznego.
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:

ROLADKI Z GRILLOWANEGO
BAKŁAŻANA FASZEROWANE JAGNIĘCINĄ,
SERKIEM KOZIM
I ŚWIEŻĄ MIĘTĄ Z SOSEM MIĘTOWYM

Sos miętowy:

40 dkg mielonej jagnięciny

duży kubek jogurtu greckiego

1 serek naturalny (miękki) kozi

garść świeżej mięty

3 – 4 ząbki czosnku

sól

oliwa z oliwek

pieprz

2 łyżki sosu sojowego Kikkoman
1 łyżeczka sosu Tabasco
kilkanaście listków świeżej mięty
sól

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
Umyte bakłażany kroimy wzdłuż na ok. 0,7 cm grubości plastry. Plastry solimy z każdej strony
i odstawiamy. Po 10 minutach plastry myjemy i dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym.
Następnie plastry nacieramy oliwą z oliwek, lekko solimy. Na mocno rozgrzany grill kładziemy
plastry bakłażana i grillujemy je z każdej strony przez ok. 2-3 minuty. Na rozgarzaną patelnię
wlewamy trochę oliwy z oliwek, na moment wrzucamy przeciśniety przez praskę czosnek (nie
możemy go zbyt mocno przysmażyć, będzie wtedy gorzki), mieloną jagnięcinę, sos sojowy Kikkoman oraz Tabasco. Smażymy całość do lekkiego zarumienienia mięsa, doprawiamy solą i pieprzem. Świeże liście mięty kroimy w paski i mieszamy z lekko przestudzonym mięsem. Piekarnik
rozgrzewamy do 180 stopni z termoobiegiem. Na każdy zgrillowany plaster bakłażana układamy
usmażoną jagnięcinę, ilość zależna od wielkości plastra 1- 2 łyżki, dodajemy łyżeczkę serka naturalnego koziego. Całość zawijamy w roladkę. Jeśli jest potrzeba, do utrzymannia formy roladek
możemy użyć wykałaczek. Roladki układamy w wysmarowanym oliwą z oliwek naczyniu do zapiekania. Roladki wrzucamy do rozgrzanego piekarnika na jakieś 12-15 minut. Roladki podajemy
z sosem miętowym.
Sos miętowy: w blederze zmiksować świeżą miętę z 6 łyżkami wody. Zmiksowaną miętę przelać
do naczynia z jogurtem i ręcznie wymieszać do połączenia składników. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera
warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.
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2 większe bakłażany

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

SAŁATKA Z SOCZEWICY
Z PIECZONYMI
WARZYWAMI I GRILLOWANYM
SEREM HALLOUMI

Szef kuchni poleca

1 opakowanie sera Halloumi
2 korzenie pietruszki
2 marchewki
1 średniej wielkości cukinia
8 ząbków czosnku w łupinach
pęczek natki pietruszki
1/2 cytryny

Akademia Smaku BOSCH

24 sos Tabasco garlic do smaku

Piekarnik rozgrzać do temperatury 160 stopni.
Korzenie marchewki i pietruszki obrać, pokroić
dosyć cienko w talarki lub paski. Cukinię przekroić na pół (jeśli jest zbyt dojrzała usunąć
gniazda nasienne), pokroić w półksiężyce, grubości ok. 0,5 cm. Warzywa przełożyć do dużej
formy wyścielonej papierem do pieczenia, dodać czosnek w łupinach. Odrobinę posolić, polać oliwą z oliwek i posypać drobno posiekanym
świeżym tymiankiem. Warzywa piec ok. 35-40

2 gałązki świeżego tymianku

minut do zmięknięcia i zarumienienia. Przez 30

6 łyżek oliwy z oliwek

minut: grzanie góra – dół, ostatnie 5-10 minut:

sól

termoobieg. Wyjąć do lekkiego przestygnięcia.

pieprz

Upieczony czosnek obrać z łupin, rozgnieść widelcem, przełożyć do naczaczynia, w którym
będziemy blendować sos, dodać 10 łyżek oliwyz oliwek, sok z połowy cytryny, całość zblendować na jednolitą masę, doprawić Tabasco
garilc, solą i pieprzem. Ser Halloumi pokroić na
0.5 cm plastry i lekko zgrillować na każdej ze
stron. Soczewicę odcedzić na sitku, przełożyć
do misy dodać lekko ciepłe warzywa, posiekaną natkę pietruszki, całość wymieszać, ewentualnie doprawić do smaku solą i pieprzem. Na
wierzchu sałatki ułożyć grillowane plastry sera.
Smacznego.

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

Ekspert kulinarny poleca

1 puszka soczewicy na parze marki Bonduelle

Sposób przygotowania:
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Składniki:

STEKI Z SEZONOWANEJ WOŁOWOWINY
W GLAZURZE MIODOWO –TERIYAKI
Z DZIKIM RYŻEM I GROSZKIEM CUKROWYM
Składniki:
2 steki z sezonowanej wołowiny każdy po 25-30 dkg (mięso ok 2,5 -3 cm wysokości)
150 g świeżego groszku cukrowego

200 ml sosu Teriyaki marki Kikkoman

Ekspert poleca

2 łyżki miodu

Akademia Smaku BOSCH
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1 łyżka drobno posiekanego imbiru
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki oleju sezamowego
1 łyżka ziaren sezamu
3 łodygi grubego szczypiorku
sól
pieprz

Sposób przygotowania:
Ryż ugotować według informacji na opakowaniu.
Steki wyjąć z lodówki ok. godziny przed grillowaniem. Mięso gotowe do obróbki termicznej powinno mieć temperaturę pokojową.
Marynata: do rondelka przelać sos Teriyaki Kikkoman, drobno posiekany imbir, wyciśnięty czosnek, olej sezamowy. Całość wymieszać, doprawić solą lub pieprzem i gotować na wolnym ogniu, redukując objętość o ok.
połowę. Dodać miód i gotować do momentu uzykania gęstej konsystencji.
Grill dobrze rozgrzać na sucho. Mięso ułożyć na grillu, po 2 minutach przewrócić na drugą stronę. Stronę już
ugrillowaną posmarować marynatą miodowo – teriyaki, po 2 minutach steka przewrócić na stronę wcześniej
już grillowaną, tym razem grillować ją z marynatą ok. 1 minuty. Posmarować marynatą drugą stronę steka
i też zgrilować ją ok. 1 minuty. Po tym czasie przełożyć steka na ok. 3-5 minut na folię aluminiową i przykryć
go do tzw. odpoczynku. Stek przygotowany wegług podanego czasu powinien być stekiem medium. Przy steku
medium rare należy skrócić łączny czas grillowania do ok. 4 minut. Dla steków bardziej wysmażonych należy
wydłużyć czas grillowania o 2-4 minuty. W średnim rondlu zagotować wodę, posolić. Do wrzątku wrzucić groszek cukrowy na około 2 minuty. Odcedzić na sitku. Przelać zimną wodą. Zblanszowany groszek przełożyć do
miski, dodać oliwę z oliwek, skropić sokiem z cytryny, lekkko posolić. Ziarna sezamu uprażyć na suchej patelni.
Szczypiorek drobno pokroić. Steki podawać w całości lub pokrojone w paski, posypane prażonym sezamem
i szczypiorkiem w towarzystwie dzikiego ryżu i groszku cukrowego.
Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.
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Marynata:

Ekspert kulinarny poleca

2 torebki dzikiego ryżu marki Kupiec

SŁODKO - SŁONE
ODRYWAŃCE ZANURZONE
W GORZKIEJ CZEKOLADZIE
Składniki:
100 g kaszy gryczanej niepalonej marki Kupiec

100 g płatków migdałów
100 g czekolday gorzkiej
łyżka wody
łyżeczka soli
½ łyżeczki sosu Tabasco
papier do pieczenia

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
Kaszę gryczaną niepaloną (niegotowaną) uprażyć na suchej patelni ok
5-7 minut, do momentu kiedy kasza zacznie powoli pękać. Płatki migdałów oraz pestki dyni także uprażyć na patelni (płatki migdałów są
dosyć cienkie najlepiej prażyć je oddzielnie i krótko, łatwo je spalić).
Na suchą, rozgrzaną patelnię wysypać 200 g brązowego cukru dodać łyżeczką soli (ważne aby nie przesadzić z solą) oraz łyżkę wody,
poczakać do całkowitego roztopienia cukru. Do roztopionego cukru
dodać uprażoną kaszę, pestki dyni i płatki migdałów. Całość szybko
wymieszać i przełożyć na papier do pieczenia. Chwilę odczekać (gorący karmel może poparzyć, ale nie można czekać zbyt długo poniważ
całość za bardzo stwardnieje), odrywać po kawałku, formować coś na
kształt kulek.
W kąpieli wodnej roztopić gorzką czekoladę, dodać ½ łyżeczki Tabasco, spróbować. Jeśli jest zbyt mało pikantne dodać trochę więcej
Tabasco. Odrywańce zanurzać do połowy w czekoladzie, odkładać na
papier do pieczenia. Po ok. 20 minutach czekolada powinna stężeć.
Smacznego.

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

Ekspert kulinarny poleca

200 g cukru brązowego

Bezpieczeństwo w kuchni
Obawiasz się o bezpieczeństwo swoich małych odkrywców w kuchni? Nasze płyty ceramiczne wyposażone są w specjalny system zabezpieczający przed uruchomieniem przez dzieci. Panel sterowany jest zablokowany,
a Ty możesz być spokojna.
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Fotorelacja

FOTORELACJA
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Filozofia smaku

Akademia Smaku BOSCH
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Tradycja
w nowym
wydaniu

warkocze z czerwoną
fasolą
Składniki:

Odkryj ten smak na nowo
Bywa, że tradycyjne składniki już nie smakują nam tak, jak dawniej
i przestajemy po nie sięgać, mimo, że są bardzo zdrowe. W takich
momentach warto spojrzeć inaczej - odkryć je w nowej odsłonie.
Np. wystarczy dobrze znaną czerwoną fasolę ugotować na parze,
aby zachować jej chrupkość i głęboki smak, a potem podać
w ciekawy, nietypowy sposób.

• mała puszka Czerwonej Fasoli
Gotowane Na Parze Bonduelle
• ciasto francuskie
• 3 ząbki czosnku
• musztarda

Przygotowanie:
Ciasto francuskie rozwałkowujemy i smarujemy
rozgniecionym czosnkiem z musztardą, dzielimy na 9
równych, długich pasów. Każdy z nich skręcamy tak,
aby część z musztardą była w środku i formujemy
warkocze. Do gotowych warkoczy dodajemy czerwoną
fasolę, smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy
grubą solą. Pieczemy przez 15 minut w piekarniku
nagrzanym do 220 stopni.

Akademia Smaku BOSCH
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ciepła sałaTka
z czerwoną fasolą
i migdałami
Składniki:
• mała puszka Czerwonej Fasoli
Gotowane Na Parze Bonduelle
• mała główka czerwonej kapusty
• 5 plasterków ananasa
• garść migdałów
• garść orzechów włoskich

Czy wiesz, że...
Czerwona fasola Gotowana na Parze Bonduelle jest bogata
w błonnik?
To właśnie błonnik pomaga nam utrzymać szczupłą sylwetkę,
dając uczucie sytości, oraz wpływa na zdrowie jelit, poprawiając
ich perystaltykę!

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

Przygotowanie:
Poszatkowaną główkę czerwonej kapusty przekładamy
do garnuszka i dodajemy kawałki ananasa z puszki
razem z jego słodką zalewą. Dusimy na małym ogniu,
kolejno dorzucając migdały, orzechy oraz czerwoną
fasolę. Doprawiamy miodem, octem balsamicznym,
solą i pieprzem. Sałatkę podajemy na ciepło, posypaną
sezamem.
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Pierwszy w Polsce
i w warszawie

ul. Nowy ŚwiaT 6/12
( BUDyNeK cBF)
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FlaGsHiP sTore
THe HoUse oF
Villeroy & BocH
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Wspominała Pani, że jest dietetykiem. Dzisiaj na
warsztatach doprawiamy nasze potrawy sosami.
Czy w zdrowej diecie jest miejsce na sosy?
Oczywiście, musimy pamiętać jednak, że bardzo
ważny jest sposób ich przyrządzenia. W dietetycznej kuchni najpopularniejsze są sosy: pomidorowy
i jogurtowy. Takie trochę oszukane propozycje na
bazie śmietany. Najzdrowszy będzie sos pomidorowy przygotowany z ugotowanych pomidorów
z dodatkiem ziół i odrobiny soli. Możemy go jeść w
dowolnej ilości.
Dzisiaj jednak eksperymentujemy z sosami słonymi, które w kuchni także świetnie się sprawdzą.
Najważniejszy jest po prostu umiar.
Jaką filozofię wyznaje Pani w kuchni?
Zdecydowanie prostotę. Staram się używać łatwo dostępnych składników i przygotowywać dania, które nie są skomplikowane, czasochłonne,
a wszystko to z myślą o moich czytelnikach. Chciałabym, aby każdy z nich miał możliwość przetestowania mojego przepisu. Zdrowa kuchnia to wiele
możliwości i oryginalnych, a nawet egzotycznych
składników, jak np. mąka kasztanowa. Ja jednak
uwielbiam prostotę i jej w mojej kuchni znajduje
się najwięcej.
Na które z dzisiejszych dań czeka Pani najbardziej?
W mojej kuchni zdecydowanie króluje drób. Dlatego dziś przekornie jestem bardzo ciekawa steków.
Nie znam się na ich przygotowaniu. Mam nadzieję,
że dzisiejszy przepis wykorzystam później. Drugą
potrawą jest gazpacho, które wygląda bardzo kusząco.
W naszym dzisiejszym menu znalazły się także słono-słodkie połączenia. Jak się Pani na nie zapatruje?
Uwielbiam je, a to dlatego, że często łączę dobrze
doprawione mięso z czymś słodkim. Mój narzeczo-

Wywiad z Beatą Królikiewicz,
autorką bloga niebonatalerzu.blogspot.com
Pani blog nosi nazwę „niebo na talerzu”, jaki jest Pani
przepis na to, żeby dania rzeczywiście były prawdziwym „niebem na talerzu” ?
Muszą być użyte w nim naturalne składniki. Bardzo
lubię dodawać niewielkie ilości masła, które cudnie
wydobywa smak potraw. Nie lubię z kolei dużej ilości zmieszanych przypraw. Wydaje mi się, że każdy
składnik ma swoje indywidualne cechy i cała umiejętność gotowania polega na tym, żeby nie zabić
czegoś w czymś. Nadmiar przypraw, mieszanie ich
przypadkowo, często zabija smak właściwego, głównego produktu.
Czym się Pani kieruje w kuchni, w gotowaniu?
Trochę zdrowym rozsądkiem, trochę fantazją. Trudno określić jedną ideę fix. Przede wszystkim kieruje
się smakiem i potrzebami domowników. Gotuję dla
nich, po to, żeby było im dobrze i żeby im smakowało
– to jest naczelna zasada. Dobrze, żeby było trochę
zdrowo – to jest drugi warunek, który lubię spełniać,
choć nie zawsze się do końca udaje.

ny, który wraz ze mną został zaproszony na warsztaty, jest zdecydowanie odmiennego zdania. Może
dziś jeszcze to zweryfikuje, póki co jakoś godzimy te
sprzeczności .
Jak się Pani podobają dzisiejsze warsztaty Akademii
Smaku Bosch?
Panuje tu bardzo sympatyczna atmosfera. Szefowe
kuchni oraz ekspertka dużo i ciekawie opowiadają,
dzięki czemu można się dowiedzieć wielu nowych
rzeczy. Co ważne, możemy także poeksperymentować podczas gotowania. Wrócę do domu pełna nowych inspiracji na mojego bloga.

Mówimy dziś na warsztatach o sosach. Czy w Pani
kuchni jest na nie miejsce?
Tak, bardzo lubimy sosy. Niestety łączymy je często
z różnymi mącznymi potrawami , to niezbyt zdrowe,
ale jakie smaczne! Sos to taka kropka nad i w każdej
potrawie. Nie mam jednego ulubionego, wybranego.
Jak podobał się Pani dzisiejszy wykład ekspertki?
Rzadko zastanawiamy się nad tą filozofią smaku,
czyli nad tym, dlaczego coś smakuje nam wyjątkowo
i dlaczego niektóre potrawy są dla nas zachwycające.
Wykład Pani Moniki bardzo mi się podobał, bo nie
analizowałam tego nigdy w taki sposób.

Na które z dzisiejszych dań czeka Pani najbardziej?
Nie można tutaj uczestniczyć we wszystkim jednocześnie, angażując się na 100%. Bardzo chciałam zobaczyć jak robi się dzisiejszy deser, bo jednak smak
słodki jest mi najbliższy, ale wybrałam z rozsądku bakłażanowe doznania w drugim stanowisku. Chciałabym też bardzo spróbować sałatki z serem halloumi,
więc z niecierpliwością czekam na ostateczny efekt.

Na językach

Na językach

Wywiad z Agatą Gregorowicz,
autorką bloga dietetycznie-w-kuchni.blogspot.com

W KUCHNI KIERUJĘ SIĘ ZDROWYM
ROZSĄDKIEM I FANTAZJĄ
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W KUCHNI PREFERUJĘ PROSTOTĘ

GOTOWANIE TO HARMONIA
Wywiad z Kacprem Tyczyńskim,
autorem bloga kochamtyto.blogspot.com
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Jaki jest Pana przepis na danie idealne?
Nie mam takiego przepisu. Danie idealne dla mnie
składa się z 3 składników. Nie więcej, nie mniej.
Gdy mamy ich za dużo, to trudno zrozumieć, co
się dzieje na talerzu. Powinny być one oczywiście
jak najświeższe. Powinny być również estetyczne,
dzięki czemu później, podczas podawania, potrawa będzie równie smaczna, co miła dla oka.
Dzisiaj nasza ekspertka mówiła o smakach – słodki,
ostry, gorzki, słony. Który z nich jest Pana ulubionym?
Może nie jeden smak, ale na pewno połączenie
dwóch smaków – słodki i kwaśny. Według mnie
najlepiej się one uzupełniają i potrafią wzbogacić
potrawę, dodać jej nowego charakteru, wydobyć
„to coś”.
Jak Pan przyprawia swoje potrawy, aby wydobyć
ich smak?
Do swoich potraw lubię dodawać dużo ziół, zarówno tych świeżych, jak i suszonych. Wszystko
jednak zależy od potrawy jaką mam zamiar przygotować. Nie dodam przecież ziół prowansalskich
do panna cotty, chociaż mógłby wyjść z tego ciekawy deser.
Która z dzisiejszych propozycji z menu podoba się
Panu najbardziej?
Zdecydowanie czekam na roladki z grillowanego
bakłażana faszerowane jagnięciną polane sosem
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jogurtowo-miętowym. Może dlatego, że pomagam
w ich przygotowaniu, a u mnie jest tak, że apetyt rośnie w miarę gotowania(i jedzenia).
Czy jest coś, o czym będzie Pan pamiętał w kuchni po
dzisiejszych warsztatach?
Na pewno będę się starał bardziej kierować wskazówkami, których udzieliła nam Pani Monika Kucia. Wiem już na
czym polega filozofia smaku w kuchni i łączenie smaków
tak, aby wzmacniały się one wzajemnie i równocześnie
były bardziej harmonijne.

Akademia Smaku BOSCH

Na językach

Czy kiedy Pan gotuje, zastanawia się Pan nad tym,
jak przygotować to danie, jakie smaki połączyć?
Gotując staram się połączyć wszystko w jak
największej harmonii. Zastanawiam się przede
wszystkim nad potrawą, którą chcę przyrządzić,
a następnie wyszukuję do niej składniki. Dowiaduję się skąd pochodzą, jakiej są jakości, czy są
świeże.

Na językach

Mówimy dzisiaj na warsztatach Akademii Smaku
Bosch o filozofii smaku. Jaką filozofią Pani kieruje
się w kuchni?
Filozofią czerpania z natury i lokalnym patriotyzmem. Korzystam z produktów lokalnych producentów i hodowców, ziół i warzyw, które akurat
rosną na moim tarasie i w moim miejskim ogródku oraz tych dziko rosnących w okolicznych lasach
i na łąkach.

Akademia Smaku BOSCH
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W jaki sposób nadaje Pani smak swoim potrawom?
Tak naprawdę prozaicznie. Zaczynam od świeżych
produktów, które same w sobie mają już dużo
smaku. Do tego oczywiście kombinacje warzywa
– owoce. Na koniec równoważenie wszystkich
5 smaków przy pomocy świeżych ziół i przypraw
z całego świata, zaczerpnięte z kuchni azjatyckiej.
Bardzo lubię też dodatek dzikich roślin, leśnych
owoców i jadalnych kwiatów.
Co Pani myśli o dzisiejszym wykładzie naszej ekspertki? Dowiedziała się Pani czegoś, co Panią szczególnie zaciekawiło?
Świadoma kuchnia opiera się na zrozumieniu procesów zachodzących w produktach i przygotowywanych potrawach. Wykład wychodzi poza tzw.
standardową kuchnię, czyli najczęściej prezentowane minimum dotyczące gotowania. Jeżeli ktoś
poszukuje czegoś więcej w gotowaniu, kuchni,
jedzeniu i wsparcia w indywidulanych kulinarnych
eksperymentach, to wykład mógł być dla niego inspiracją.
A Pani poszukuje czegoś więcej w gotowaniu?
Mnie w gotowaniu bawi eksperymentowanie.
Próbowanie nowych połączeń smakowych, tworzenie nowych receptur z wykorzystaniem zapomnianych składników, których często używały
nasze prababcie. Lubię też “mieszać” w kuchni,
zwłaszcza łączenie produktów i technik gotowania

charakterystycznych dla kuchni włoskiej lub francuskiej z trendami azjatyckimi. U mnie w kuchni panuje duża różnorodność, gotowanie wciąż tych samych
dań może być troszkę nudne. Czasami, sama jestem
zdumiona jak łatwo dojść do niespotykanych efektów z uważnością bawiąc się właściwościami, kolorami i fakturami ogólnie dostępnych produktów.
Skąd Pani czerpie inspiracje na swoje dania?
Dużo podróżowałam, w związku z tym poznałam wiele różnych kultur i kuchni. Dzięki temu nabieram pewnego dystansu do tzw. kuchni światowej. Z ogromną
przyjemnością na nowo odkrywam kuchnię polską,
ale taką kuchnię polską po liftingu. W mojej kuchni
od wielu lat królują domowe konfitury np. czeremchowa z estragonem, miętą i czekoladą oraz nalewki i syropy smakowe na kwiatach czarnego bzu, pędach sosny lub domowy cassis. Propaguję idee „sieję

Wszystkich używam w kuchni, najczęściej sosu sojowego kikkoman. Teriyaki uwielbiam we wszelkiego rodzaju sałatkach azjatyckich i potrawach azjatyckich. Tabasco rzadziej, ponieważ wolę korzystać
ze świeżych papryczek chili, jalapeño i habanero,
ale zawsze mam cały zestaw dla rodziny i gości do
indywidualnego doprawiania potraw.

Poruszamy dziś także tematykę sosów. Gdyby miała
Pani do wyboru: tabasco, sojowy lub teriyaki który z
nich by Pani wybrała i dlaczego?

UWIELBIAM EKSPERYMENTOWAĆ
I ODKRYWAĆ NOWE SMAKI

Na językach

Wywiad z Małgorzatą Kwiatkowską,
autorką bloga www.szczyptasmaq.blogspot.com

w mieście” i korzystając z wiedzy ogrodniczej prowadzę swój 30-metrowy ogródek w skali mikro na
wzór francuskich ogrodów pałacowych, obsadzając go roślinami jadalnymi do celów konsumpcyjnych i dekoracyjnych. Ciekawym efektem jednego z
moich ostatnich eksperymentów był domowy ocet
z owoców goji z własnych krzaczków. Teraz jestem
bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać
niebieskich owoców akebii, która po raz pierwszy
zakwitła na ogrodzeniu ogródka.

Wywiad z Moniką Siniło,
autorką bloga www.kuchnianaobcasach.blogspot.com
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Podczas dzisiejszych warsztatów poruszamy kwestię filozofii smaku. Jaką filozofią kieruje się Pani
w kuchni?
Moja kuchnia ma być smaczna, zdrowa, kolorowa
i niebanalna. Bardzo zwracam uwagę na sposób
podania potraw, dbam o to, by ładnie wyeksponować je na talerzu w myśl powiedzenia, że „jemy
oczami”. Oprócz tego, gotowanie i późniejsze zjadanie, to czas wspólnie spędzony z rodziną. Podczas posiłków rozmawiamy, dzielimy się spostrzeżeniami, nowinkami, to czas tylko dla nas, stajemy
się sobie bliżsi.
Pisze Pani na blogu: „Lubię eksperymentować
w kuchni, bo gotowanie to moja pasja” - czy z sosami
też Pani eksperymentuje? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Uwielbiam eksperymentować, próbować nowych
smaków i różnych połączeń, bardzo często robię to
na wyczucie. Wyobrażam sobie smak takiego nietypowego połączenia, by potem przekonać się, że się
nie myliłam. Smak jest dokładnie taki, jak go sobie
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MOJA FILOZOFIA TO CZERPANIE
Z NATURY I LOKALNY PATRIOTYZM
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Jaki jest Pani sposób na to, aby wydobyć z potrawy
pełnię smaku?
Pełnię smaku każdej potrawy wydobędą przyprawy i zioła. Aby podkreślić smak dań z pomidorów dodaję odrobinę cukru, który wydobywa ich
słodycz i sprawia, że potrawa staje się bardziej
wyrazista i pomidorowa.
Do potraw z czekoladą czy kakao dodaję z kolei
szczyptę soli, sprawiając że stają się one jeszcze
bardziej czekoladowe. Takich trików jest mnóstwo, staram się jak najwięcej wykorzystywać
ich w kuchni.

Słodki, słony, gorzki czy kwaśny? Który z tych smaków
jest Pani ulubionym i dlaczego?
Tak naprawdę trudno jest mi się jest zdecydować na
jeden. Żaden z tych smaków nie jest mi obcy, każdy z
nich kryje w sobie inne tajemnice. Gdybym się jednak
musiała zdecydować, to wybrałabym smak słodki, bo
jestem łasuchem. Uwielbiam desery i ciasta. Nigdy
nie odmówię sobie kawałka sernika czy szarlotki. Na
zły humor niezmiennie najlepsza jest czekolada.
Jak się Pani podobał wykład naszej ekspertki, Pani
Moniki?
Ponieważ interesuję się smakami i tym jak je odczuwamy, wiele informacji z dzisiejszego wykładu znałam już wcześniej. Dowiedziałam się także nowych
rzeczy, jak choćby to, że istnieje piąty smak - umami.
Smak glutaminianu sodu. Ciesz się, że mogłam tutaj
dzisiaj być.
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wyobraziłam. Eksperymenty prowadzę na różnych sosach, dodaję je do zup, do gulaszu. Sosami doprawiam pasty, makarony, dania z kasz,
ryżu, warzywne i mięsne pasztety, a nawet... do
słodkich dań czy czekolady. Możliwość ich zastosowań jest olbrzymia, ograniczeniem może być
tylko nasza wyobraźnia. Warto z nimi pokombinować.kaszy. Do tej pory skupiałam się raczej na
daniach słonych, które bazowały na tym składniku. Po dzisiejszym spotkaniu stwierdzam, że
bardzo chętnie to zmienię.

Smacznie i zdrowo…
na parze!
Lubisz zjeść smacznie i zdrowo? Nic prostszego. Dzięki naszym piekarnikom parowym i parowarom możesz cieszyć się doskonałym smakiem
przyrządzonych potraw i to bez dodatku tłuszczu. Ponadto, Twój posiłek
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nie straci żadnych wartości odżywczych.

Fotowarsztaty:
uczta dla oczu
Już 22 maja odbędą się kolejne warsztaty, których
temat brzmi "Fotowarsztaty: uczta dla oczu:. Ekspertem spotkania będzie Leszek Szurkowski - wykładowca
Akademii Nikona.
Zaproszenie na warsztaty już wkrótce do zdobycia na
Facebooku Bosch Home Polska oraz na
http://akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie
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