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W maju ponownie mieliśmy okazję spotkać się w ramach cyklu warsztatów
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Leszek Szurkowski - wykładowca Akademii Nikona, który pełnił rolę eksperta
podczas warsztatów - opowiedział uczestnikom spotkania o tym, co zrobić,
aby zdjęcie potrawy było smakowite i zachęcające. Obecni na warsztatach
goście dowiedzieli się, jak wystylizować i doświetlić potrawę, by powstało
niezwykle apetyczne zdjęcie.
Oczywiście główną rolę podczas spotkania, odgrywały fotografowane dania
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Birek - przygotował na tę okazję pyszne propozycje. Na przystawkę podano pieczoną cielęcinę z warzywami grillowanymi w oliwie truflowej z liśćmi
brukselki. Następnie mieliśmy okazję skosztować kremu z zielonego groszku
z trawą cytrynową i miętą pieprzową. Danie główne skradło podniebienia
wszystkich, a także pięknie prezentowało się na fotografiach – udko kaczki
glazurowane mandarynką z ziemniaczkami i liśćmi botwinki. Nie zabrakło
również deseru, na uczestników czekał torcik czekoladowy z grand marnier
i pomarańczami.
Co to jest stylizacja potrawy? O czym pamiętać, aby zrobić „smaczne” zdjęcie? Co zrobić, by nie przesadzić w stylizowaniu dań? Przeczytajcie odpowiedzi na łamach naszego magazynu. Życzymy smacznego!

Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Leszek Szurkowski
Wykładowca Akademii Nikona

Fotograf, grafik, wykładowca akademicki, leśnik i entomolog; członek ZPAF od 1972
r. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1973 r., później zrobił doktorat i habilitację z dziedziny fotografii i multimediów. W 1982 r. założył
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w Kanadzie studio LES INC, które prowadzi działalność w zakresie multimediów, fotografii oraz
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w Poznaniu. W latach 1965–2009 zrealizował 55 wystaw indywidualnych. Od kilku lat intensywnie współpracuje z Nikon Polska i Nikon Europe, które zrealizowały o nim dwa krótkie filmy.
Zajmuje się fotografią, foto-ilustracją, projektowaniem książek i wydawnictw. Projektant
szaty graficznej pierwszych numerów „City Magazine”, twórca koncepcji merytorycznej
i wizualnej podręczników „Radość fotografowania” i „Kadruj z głową”, autor okładek książek (m.in.
„Jedz, módl się, kochaj” Elisabeth Gilbert), albumów („Secesja wrocławska”, „Miasto spadających
aniołów”) i plakatów do filmu „Katyń”.
Jego prace ukazały się m.in. w:
•

„Graphis Photo„Communications Art Magazine”

•

„Graphic Excellence USA”

•

„Studio Magazine”

•

„Masters of Photography”

•

APA Awards Book

•

„How”

•

„Applied Arts”

•

„Photo District News”

•

Reprezentowany przez Graphistock (Nowy Jork), First Light (Toronto) oraz Illulogica.
com (Polska).

Reprezentowany przez Graphistock (Nowy Jork), First Light (Toronto) oraz Illulogica.com (Polska).
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projektowania graficznego. W latach 1992–2003 profesor wizytujący Akademii Sztuk Pięknych

Smaczne zdjęcia
Nie od dziś wiadomo, że „jemy oczami”. Widząc dobrze zrobione zdjęcie potrawy, robimy się głodni i mamy ochotę jej spróbować. Odpowiednio zrobiona fotografia, może zachęcić do wypróbowania przepisu, lub wręcz przeciwnie - zniechęcić do dania.
Czym jest tzw. fotografia kulinarna? Jak przekonuje Ekspert spotka-

nariów.
O czym więc należy pamiętać, dokumentując przygotowywane przez
nas dania? Przede wszystkim o stylizacji potraw. Podobnie jak
w przypadku innych rodzajów fotografii, również tutaj jest ona ważna.
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Należy zwrócić uwagę na układ, kompozycję, barwę poszczególnych
składowych potrawy. Nie możemy przesadzić – elementów na zdjęciu nie powinno być zbyt wiele, aby nie przytłaczały one kadru. Każdy
z nich ma spełnić określoną rolę w obrazie, który tworzymy. Nie można również zapomnieć o dobrym oświetleniu fotografii, a także o odpowiednim kadrowaniu. To wszystko składa się na efekt końcowy,
i właśnie od tych czynników zależy, czy nasze zdjęcie będzie apetyczne.
Wykonanie dobrego zdjęcia potrawy jest czasochłonne i wymaga wielu
ćwiczeń praktycznych. Porada dla wszystkich, którzy zaczynają fotografować: oglądanie, oglądanie i jeszcze raz oglądanie – radzi Leszek
Szurkowski – Analizujemy obrazy, zdjęcia, rozkładamy je na czynniki
pierwsze i zastanawiamy się, dlaczego to jest tak zrobione, a następnie
próbujemy powtórzyć kompozycję.
Warto pamiętać, że praktyka czyni mistrza, a idealne zdjęcia można
wykonać nawet telefonem komórkowym.
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o jakimś temacie, w tym przypadku żywności, czyli rzeczy wokół kuli-

Filozofia smaku

nia, Leszek Szurkowski, to skrót myślowy – fotografując mówimy

Światło – kluczowy element
udanego zdjęcia
W fotografii, nie tylko kulinarnej, bardzo istotna jest
kwestia światła. To od niego, a nie od profesjonalnego sprzętu, jak nam się często wydaje, zależy wykonanie idealnych zdjęć. Jako rzecz kluczowa, jest jednocześnie bardzo trudna do opanowania.
Fotografię kulinarną można porównać do gotowania.
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niki tak, aby efekt końcowy był smaczny. Podobnie
jest przy wykonywaniu zdjęć. Cały obraz, jest złożony
z wielu elementów – samej potrawy, stylizacji oraz
oczywiście światła.
O czym należy pamiętać przy doborze odpowiedniego oświetlenia? Przede wszystkim, raczej powinniśmy się starać nie używać kilku źródeł światła jednocześnie. Najlepsze jest naturalne światło, które
wspomożemy blendą. W takim przypadku zadaniem
blendy jest wypełnienie przestrzeni i ciemniejszych
miejsc. Jeżeli decydujemy się fotografować z wykorzystaniem światła błyskowego, należy pamiętać, aby
nie oświetlać potraw od przodu. Panuje ogólna zasada studyjna, która po angielsku nazywa się backlight,
czyli świecenie od tyłu. Staramy się świecić trochę od
tyłu i trochę od góry, ponieważ pozwala to na lepsze
opisanie za pomocą światła, tematu, który fotografujemy – mówi Ekspert Leszek Szurkowski.
Ważne również, aby nie bać się eksperymentować ze
światłem. Czasami bowiem, tak samo jak w kuchni,
efekt może być naprawdę zaskakująco smaczny
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Przygotowując potrawę, dobieramy właściwe skład-

Co za dużo to niezdrowo
Jak powiedział mistrz kuchni Stefan Birek gotowanie, to również
sztuka ułożenia na talerzu. Trudno się z tym nie zgodzić, od lat
wiadomo, że jemy najpierw oczami. Jeżeli coś wygląda smacznie,
z pewnością dobrze smakuje. Właśnie dlatego, w fotografii kulinarnej, sztuka stylizacji potrawy jest tak istotna.
Naturalnie wybór kompozycji zależy głównie od upodobań jej
autora. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym
nasze danie z pewnością będzie wyglądało smacznie. Przede
wszystkim, należy kierować się zasadą „co za dużo, to niezdro-
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ponować wszystkie składniki. Dobrze również, aby produkty były
barwne i kolorowe.
A czy każde danie będzie wyglądało ładnie na zdjęciach? Stefan
Birek przekonuje, że tak. Wszystko będzie fotogeniczne, jeśli odpowiednio przygotujemy potrawę i wyeksponujemy ją na talerzu.
Pamiętajmy więc, że czasami kilka małych dodatków może całkowicie odmienić wizerunek dania i sprawić, że będzie wyglądało
przepysznie.
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wo”. Przestrzenne ułożenie produktów na talerzu pozwoli wyeks-

FOTOGRAFIA KULINARNA
TO SKRÓT MYŚLOWY

Wywiad z Leszkiem Szurkowskim, ekspertem Akademii Smaku Bosch
Czym jest fotografia kulinarna?
Fotografia kulinarna to zwykły skrót myślowy. Mówimy o fotografowaniu jakiegoś tematu, w tym przypadku jest on związany z kulinariami. W przypadku każdej fotografii ważna jest stylizacja, czyli sposób w jaki

ników powinno zależeć w głównej mierze od oświetlenia i punktu widzenia z jakiego obserwujemy kompo-
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uzyskanie zadowalającego efektu w postaci apetycznego zdjęcia.

Czy mógłby Pan rozwinąć temat stylizacji żywności? Co się na nią składa?
Na stylizację żywności składa się wiele elementów. Wydaje się, że to bardzo prosta sprawa, bo wystarczy
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zycję. Czy to będzie jeden punkt światła, czy dwa? Czy patrzymy z bliska, czy z daleka? Pod jakim kątem?
Musimy też zwrócić szczególną uwagę na otoczenie talerza, co znajduje się na nim, a co obok niego.
Wszystkie te składowe powinny być spójne. Razem tworzą minimum, dzięki któremu jesteśmy w stanie
uzyskać dobre rezultaty w postaci prawidłowego pokazania potrawy.
O czym powinniśmy pamiętać w przypadku oświetlenia stosowanego w fotografii kulinarnej?
Obecnie mamy trend powrotu do podstaw oświetlenia, czyli oświetlamy tak, by uwypuklić zalety fotografowanego tematu. Błędem byłoby zatem fotografowanie z wbudowaną lampą błyskową świecąc od przodu,
reflektorem czy ze słońcem za plecami. W fotografowaniu żywności doskonale sprawdzi się także ogólna
zasada studyjna – backlight, czyli światło od góry i trochę od tyłu. Przy tym sposobie przestrzenie i ciemniejsze płaszczyzny wypełniamy ze pomocą blendy. Najważniejsze jest jednak abyśmy pamiętali o tym, aby
nie używać (z małymi wyjątkami) dwóch, trzech czy więcej źródeł światła jednocześnie.
Co jest najważniejsze w fotografowaniu żywności? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużę się pewną modową analogią. W fotografii mody bardzo ważny jest
makijaż odpowiednio dobrany do kształtu twarzy, podkreślający kości policzkowe, usta, oczy oraz ubiór.
Dobranie kolorów i proporcji tak, by przedstawić jak najlepiej twarz i całą sylwetkę. W fotografowaniu
żywności równie ważne jest pokazanie poszczególnych składników, trzymając się pewnych określonych
zasad, dotyczących kompozycji linearnej, barw czy prawidłowego ułożenia elementów. Na pewno powinniśmy uważać na ilość poszczególnych elementów, nie powinno być ich zbyt dużo, a każdy winien pełnić
określone zadanie w obrazie. W gotowaniu ważne jest, by utrzymać spójność, by dominował jeden zapach,
smak, przyprawa, nigdy kilka jednocześnie. Podobnie jest z obrazem, zawsze jeden składnik pełni rolę
nadrzędną.

Akademia Smaku BOSCH

położyć na talerzu to, co przygotujemy. Niestety to tylko pozory, bowiem rozłożenie poszczególnych skład-
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przygotujemy dany temat. Efekt odpowiednio dobranej stylizacji, dobrego oświetlenia i kadru pozwoli na

f

Co poradziłby Pan osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią kulinarną?
Oglądać, oglądać i jeszcze raz oglądać. Następnie analizować oglądane obrazy, rozbierać je na pojedyncze elementy i zastanowić się dlaczego tak są skomponowane. To właściwie rada dla każdego
przyszłego fotografa, nie tylko tego, który chciałby portretować żywność.
Następny krok to próba odtworzenia tego, co zobaczyliśmy. Oczywiście możemy użyć innego tła,
innych rekwizytów, najważniejsze jest skupienie się na kompozycji i oświetleniu. W tym przypadku
kopiowanie jest jak najbardziej wskazane. Dzięki tej metodzie (stosowanej także w przypadku malarstwa czy rysunku) jesteśmy w stanie wiele się nauczyć.

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na patelni rozgrzać połowę oliwy, włożyć umyte i osuszone pieczarki
kapeluszem do dołu, posypać solą i pieprzem. Smażyć około 10 minut, bez
przewracania. Po tym czasie zmniejszyć ogień i przykryć patelnię. Dusić
następne 10 minut. Na drugiej patelni lub w garnku rozgrzać pozostałą
oliwę i zeszklić cebulę pokrojoną w kostkę. Dodać czosnek przeciśnięty
przez praskę, smażyć około 1 minuty i dodać przyprawy i migdały i smażyć
wszystko około 2 minut. Dodać kaszę jaglaną i chwilę prażyć. Dolać wodę,
lekko posolić, doprowadzić do wrzenia i zmniejszyć płomień. Gotować pod
przykryciem około 15 minut. Składniki na sos wymieszać, doprawić do smaku
solą i czarnym pieprzem i odstawić do lodówki. Podawać kaszę z pieczarkami,
polane sosem jogurtowym.

•
•
•

250 g kaszy kuskus Kupiec
4 papryki (mogą być różnokolorowe)
200 g rozmrożonego szpinaku
1 cebula
1 ząbek czosnku
800 ml bulionu warzywnego
1 cytryna (otrzeć skórkę i wycisnąć sok)
3 jajka
1 szklanka przecieru pomidorowego
50 g startego żółtego sera
(np. gouda lub ementaler)
2 łyżki masła
1 łyżeczka kurkumy
sól, pieprz

www.facebook.com/ZdroweNieNudne.pl
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Składniki:
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Tęczowe papryki z kuskusem

GOTOWANIE TO TAKŻE
SZTUKA UŁOŻENIA
NA TALERZU
Wywiad ze Stefanem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku Bosch

Jakie potrawy przygotujemy dziś w ramach kolejnego spotkania Akademii Smaku Bosch?
Dziś będzie bardzo smakowicie, barwnie i kolorowo. Na przystawkę proponujemy pieczoną cielęcinę
z grillowanymi warzywami, aromatyzowanymi oliwą truflową. Wśród warzyw znajdziemy wszystkie
kolory papryki, cukinię oraz bakłażan. Podamy je na cielęcinie ułożonej w torcik. Pierwsze danie
przybierze postać kremu z zielonego groszku aromatyzowanego trawą cytrynową i kardamonem. Co
ciekawe, zupę wzbogacimy odrobiną mascarpone oraz jogurtu naturalnego typu greckiego. Danie
główne pochodzi z kuchni polskiej, jest to marynowane udko kaczki w towarzystwie ulubionych przypraw drobiu: czosnku, majeranku, soli i pieprzu. Obsmażone, duszone a następnie pieczone zostanie
podane na pieczonym ziemniaku z dodatkiem botwinki – lekko zblanszowanej w różowym winie z dodatkiem miodu. Daniu wyrazistego smaku nada sos z pomarańczy i mandarynki. Oczywiście nie może
także zabraknąć deseru. Dziś będzie to coś, co uwielbiają wszystkie łasuchy. Ciasteczko czekoladowe
z likierem pomarańczowym polane sosem waniliowym z dodatkiem porzeczki i truskawki.

Akademia Smaku BOSCH
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Gotowanie to także sztuka ułożenia poszczególnych składowych dania na talerzu. Jemy najpierw
oczami, zadbaliśmy więc o to, żeby każde danie było kolorowe. Staraliśmy się także wykorzystać
sezonowe składniki. Komponując potrawę, a później sposób jej podania, nie możemy zapominać,
że musi to być też smaczne. Ma cieszyć oko, ale przede wszystkim żołądek i duszę Dzisiejsze menu
odpowiada na wszystkie powyższe założenia.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas stylizowania potraw?
Na efekt końcowy podanego dania składa się wiele elementów, które wzajemnie od siebie zależą. Podstawą zasadą jest jednak umiar i przestrzeń. Poszczególne elementy nie powinny być ułożone tak, żeby
nie było ich widać. Optymalne proporcje to 100 gram mięsa i 100 gram dodatków. Do tego kilka warzyw
i gotowe!
Czy jakieś potrawy są bardziej fotogeniczne od innych?
Każde danie jest fotogeniczne, to kwestia odpowiedniego ułożenia na talerzu i pomysłu. Weźmy taką golonkę, wydaje się, że nie jest ona zbyt fotogeniczna. Dziś można ją jednak podać na tyle sposobów, że
zaprezentowanie jej w bardzo atrakcyjny sposób nie przysporzy nam żadnych trudności. Wystarczy dodać
do niej farsz i przekroić. Podobnie możemy potraktować inne, wyglądające na mało apetyczne, dania. Zachęcam wszystkich także do eksperymentowania z dodatkami, one potrafią nadać wygląd każdej potrawie.

Od kuchni

Skąd taki dobór dań?
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Od kuchni

Układając menu sugerował się Pan tematyką dzisiejszych warsztatów – fotografią kulinarną.

KREM Z GROSZKU
ZIELONEGO Z TRAWĄ
CYTRYNOWĄ I MIĘTĄ
PIEPRZOWĄ

Groszek zielony mrożony 200 g
Groszek konserwowy 1 puszka
Jogurt typu greckiego 1 szt.
Mascarpone 200 g
Masło 1 szt.
Kardamon
Trawa cytrynowa
Mięta pieprzowa
Mąka luksusowa

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
Na gotujący się bulion wsypać rozmrożony zielony groszek oraz
groszek konserwowy. Dodać trawę cytrynową i kardamon. Doprawić do smaku. Gotować do momentu aż groszek całkowicie
się rozgotuje. Zmiksować. Dodać mascarpone i miętę pieprzową. Podawać lekko ciepłe z jogurtem.

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

Akademia Smaku BOSCH

Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

TORCIK CZEKOLADOWY
Z GRAND MARNIER
I POMARAŃCZAMI
Składniki:
Czekolada 80% kakao 3 szt.
Masło 1szt.

Maka 50 g
Likier Grand Marnier 30 ml
Pomarancza 1 szt.
Papier pergaminowy
Świeza mięta

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
Czekolade rozpuścić z masłem. Jaja ubić z cukrem. Następnie połaczyć czekoladę z jajami
i mąką.
Całość odłożyć w chłodne miejsce na 12 godzin. Z pomarańczy zrobić filety i namoczyć w likierze. Ciastka piec w 170°C około 10 min.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera
warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.
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Cukier 160 g

Ekspert kulinarny poleca

Jaja 5 szt.

UDKO Z KACZKI GLAZUROWANE
MANDARYNKA Z ZIEMNIACZKAMI
I LISCMI BOTWINKI

Szef kuchni poleca

Mandarynki 350 g
Wino ryżowe
Masło 1 szt.
Cytryna 2 szt.
Żurawina suszona 50 g
Porto
Świeża kolendra

Akademia Smaku BOSCH

24 Miód pitny

Oczyszczone udka kacze natrzeć solą i odstawić
na 2-3 godziny do chłodnego miejsca. Następnie obsmażyc na dobrze rozgrzanym tłuszczu,
przełożyć do wysokiego naczynia i piec około
2 godzin w 120°C. Mandarynki należy wyfiletowac, zalać winem z odrobina miodu i gotować
do czasu aż się rozgotują. Żurawine namoczyć
w porto i obgotować. Po wystudzeniu połączyć
z sosem mandarynkowym.
Ziemniaki ugotować z masłem w osolonej wo-

Miód

dzie. Buraczki oczyscic i obgotowac w koncen-

Ziemniaki młode małe 70 dag

tracie.

Liście botwinki z małymi buraczkami

Liście sparzyć. Na ziemniaki ułożyć liście z bu-

Koncentrat z buraka 1 szt.

raczkami a nastepnie udka zanurzone w sosie.
Całość udekorować liścmi kolendry.

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

Ekspert kulinarny poleca

Udko z kaczki 10 sztuk po max. 150 g

Sposób przygotowania:
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Składniki:

WARZYWA GRILLOWANE
W OLIWIE TRUFLOWEJ PODANE
Z PIECZONĄ CIELĘCINĄ I LIŚĆMI BRUKSELKI
Składniki:
Cukinia 1 szt.
Bakłażan 1 szt., niezbyt gruby

Brukselka 170 g

Ekspert poleca

Kiełki cebuli lub inne 1 op.

Akademia Smaku BOSCH
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Sałaty karbowane zielona i czerwona po 1 szt.
Sałata frize, pół główki
Oliwa z oliwek i olej
Oliwa truflowa
Ocet balsamiczny
Pomidor czerwony 1 szt.
Czosnek
Tymianek świeży, rozmaryn świeży

Sposób przygotowania:
Uprzednio oczyszczone warzywa należy ułożyć w naczyniu zaroodpornym, delikatnie skropić oliwą
i posolić. Piec w temperaturze 180°C około 10 min. Odstawić w chłodne miejsce. Upieczona wcześniej
cielęcinę porcjować w cienkie plastry. Brukselkę sparzyć w osolonej wodzie, wyciąć listki.
Warzywa układać na przemian z cielęciną i listkami brukselki. Wszystko doprawić oliwą truflową i solą morską.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.
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Papryka żółta 2 szt.

Ekspert kulinarny poleca

Papryka czerwona 2 szt.

Fotorelacja

FOTORELACJA

Akademia Smaku BOSCH

- uczta dla oczu

Fotowarsztaty

Akademia Smaku BOSCH
28
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kolorowo
smacznie
zdrowo

carpaccio z buraczka
z czerwoną fasolą
Składniki:

Mówi się, że jemy oczami i coś w tym jest. Im potrawa bardziej
atrakcyjnie podana, tym większy apetyt. Nie bez znaczenia są tutaj
kolory składników.
Kolorowe danie nie tylko świetnie wygląda, ale także ma liczne
właściwości zdrowotne.
czerwon y

Burak, papryka czy pomidory zawierają antocyjany,
które bardzo dobrze wpływają na układ krążenia.

żółty

Kukurydza i papryka bogate są w beta-karoten,
który przede wszystkim działa bardzo pozytywnie
na narząd wzroku.

Akademia Smaku BOSCH
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• garść Fasoli Czerwonej Gotowane na Parze
Bonduelle
• dwa buraczki
• pęk rukoli
• orzechy nerkowca
• oliwa z oliwek
• sok z cytryny

Przygotowanie:
Obrane buraczki kroimy w jak najcieńsze plasterki,
układamy na talerzu między liśćmi rukoli. Kropimy
oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Posypujemy
orzechami nerkowca i czerwoną fasolą, doprawiamy
grubo mielonym czarnym pieprzem.

Groszek i szpinak zawierają chlorofil, który wspiera
pracę wątroby.
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Cebula i kalafior zawierają flawonoidy, które działają
antybakteryjnie i chronią organizm przed infekcjami.

chłodniki z ogórków
i groszku
Składniki:
• puszka Groszku Zielonego Gotowane na Parze
Bonduelle
• 2 ogórki
• 2 szklanki kefiru
• czosnek
• koperek
• sól, pieprz

Przygotowanie:

Czy wiesz, że...
Dzięki unikalnej metodzie blanszowania na parze, a nie w wodzie,
warzywa Bonduelle “Gotowane na Parze” zachowują swój
piękny, naturalny kolor, mają idealny smak oraz chrupkość.

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

Ogórki umyć, i zetrzeć na tarce. Czosnek posiekać.
Dodać do ogórka, doprawić solą i pieprzem. Wymieszać
z koperkiem i groszkiem, a następnie z kefirem.
Schłodzić w lodówce przez około 30 minut. Podawać
ze świeżą miętą.

Akademia Smaku BOSCH

Kolory w parze ze zdrowiem
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Dobry smak.
W każdym detalu.
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Nowa linia urządzeń do zabudowy Serie | 8
z automatycznym procesem pieczenia
PerfectChef.

Nowa linia urządzeń do zabudowy Serie I 8 marki Bosch łączy precyzję wykonania
z wyrafinowanym wzornictwem. Innowacyjne rozwiązania takie jak automatyczny
system pieczenia PerfectChef, sensor PerfectBake i termosonda PerfectRoast
gwarantują doskonałe rezultaty. A intuicyjny pierścień sterujący ułatwi realizację
wszelkich kulinarnych wyzwań. Serie I 8 to idealny wybór do Twojej wymarzonej
kuchni. Dowiedz się więcej na www.bosch-home.pl

WYSTARCZY TROCHĘ CHĘCI
I WYOBRAŹNIA, BY DOBRZE
WYSTYLIZOWAĆ POTRAWĘ
Wywiad z Agatą Jędraszczak,
autorką bloga kuchniaagaty.pl
Jest Pani autorką książki „Dieta Agaty”, prowadzi
Pani programy kulinarne. Skąd u Pani takie zamiłowanie do gotowania?

Czy przywiązuje Pani dużą wagę do stylizacji potraw?
Myślę, że jestem estetką, choć to jest może duże
słowo. Na pewno zwracam uwagę na to co jem, jak
jem, na czym jem, czym jem. Kultura stołu jest mi
bardzo bliska. Uwielbiam ładne rzeczy, funkcjonalnie zaprojektowane, dlatego staram się, żeby moje
posiłki prezentowały się w miły dla oka sposób.
Jak stylizuje Pani dania?
Stylizacja potrawy, to czasami jest duże słowo. Wystarczy kilka kropli oliwy, listek pietruszki, rzucony
gdzieś koperek i to już zmienia obraz dania, sprawia, że milej nam się je spożywa. Do tego ciekawa
zastawa i mamy stylizację na 5!
Czy bardziej fotogeniczne są potrawy wytrawne czy
raczej słodkie?
Fotografowanie i stylizacja słodkości, to bardzo
przyjemne zajęcie. Te wszystkie owoce, zielone
listki mięty, porzeczki, to coś wspaniałego. Jeśli
porównamy stylizowanie na przykład babeczek
z kremem do bigosu, to nie oszukujmy się co jest
wdzięczniejszym tematem- odpowiedź sama się
nasuwa. Pamiętajmy jednak, że wystarczy dobry
pomysł, a każde danie można pięknie podać.
Czy są potrawy, które się po prostu źle stylizuje?
Są potrawy, których stylizacja wymaga mniej czasu
i zachodu, a są też takie, nad którymi trzeba spędzić długie minuty, zanim uzyska się zadowalający
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efekt. Jednak nawet z tego wspomnianego wyżej bigosu można coś wyciągnąć. Może jakiś kierunek rustykalny, nawiązujący do brązowych grzybów w lesie
i liści laurowych. Trochę chęci i wyobraźni na pewno
pozwoli fajnie wystylizować każdą potrawę!
Czy są potrawy, które się po prostu źle stylizuje?
To na pewno wspaniałe przedsięwzięcie bo nie dość,
że pozwalają nam szlifować wiedzę, wynosić zawsze
coś nowego, to jest to także dodatkowa okazja do
mniej formalnych spotkań, rozmów kuluarowych
i po prostu niezmiernie miła forma spędzania czasu!
Wykład eksperta i możliwość porozmawiania z kimś
o tak dużej wiedzy i autorytecie, to ta druga równie
ważna materia. Dla mnie bardzo istotne są kwestie
światła. Sama staram cały czas nad tym pracować,
zgłębić, często metodą prób i błędów techniczne
aspekty robienia zdjęć. Dziś dużo o tym mówiliśmy,
dzięki czemu dowiedziałam się ciekawych rzeczy.

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH
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Na językach

Zaczęłam gotować, bo po prostu bardzo lubię jeść.
To chyba jest najprostsza droga i najprostsze wytłumaczenie. Chciałam dobrze zjeść, musiałam sobie dobrze ugotować i tak to się zaczęło.

W FOTOGRAFII KULINARNEJ
NAJWAŻNIEJSZY JEST UMIAR

KOLOROWE DANIE PRZYCIĄGA,
DAJE POCZUCIE ŚWIEŻOŚCI

Wywiad z Agnieszką Komorowską,
autorką bloga www.everycakeyoubake.blogspot.com

Wywiad z Katarzyną Bartoszewską i Tomaszem Ponetą,
autorami bloga www.plateofjoy.blogspot.co.uk

Akademia Smaku BOSCH
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Jaki rodzaj dań łatwiej się fotografuje?
Zdecydowanie słodkości. Po ich przygotowaniu
mamy dużo czasu na dopracowanie szczegółów i kadru. W przypadku dań wytrawnych, podajemy je najczęściej na gorąco. Po upływie 5, 10 minut niestety
nie wyglądają już tak dobrze. Mamy więc kilkadziesiąt sekund na stworzenie idealnego zdjęcia.
Co poradziłby Pani osobie, która dopiero rozpoczyna
swoją przygodę z fotografią kulinarną?
Żeby zachować umiar. To istotna kwestia, o której
często się zapomina. Najważniejsze jest danie, to
ono musi być w centrum, żadne dodatki nie powinny rozpraszać uwagi odbiorcy od potrawy. Podobnie
jest z tłem, najlepsze będzie naturalne. Rekwizyty,
jeśli je dodajemy, powinny pasować kolorystycznie
i stylistycznie do kompozycji całego zdjęcia.

Na Państwa blogu znajdziemy mnóstwo estetycznych zdjęć. Kto z Państwa fotografuje, a kto gotuje?
Katarzyna Bartoszwska: Staramy się dzielić obowiązkami, tak aby jedno i drugie mogło jak najwięcej zyskać i jak najwięcej się nauczyć. Częściej
jednak to ja fotografuję. Z kolei stylizacją i gotowaniem zajmujemy się wspólnie.
Na co zwracają Państwo uwagę podczas stylizacji
potraw?
K.B.: Największą inspiracją są dla nas australijscy
styliści i fotografowie. Uwielbiam prace Donny
Hay, jej zespołu fotografów, jest naszym mistrzem
w stylizacji. Zawsze staramy się, aby dania były kolorowe – to przyciąga, daje poczucie świeżości.
Dbamy również o to, aby potrawa była nie tylko
apetyczna dla oka, ale przede wszystkim smaczna.
Co jest najważniejsze w zrobieniu apetycznego
zdjęcia?
Tomasz Poneta: Z pewnością najważniejszy jest
dobór odpowiednich składników i ich świeżość.
Jedzenie, zresztą jak podkreślał nawet nasz dzisiejszy ekspert, jest idealne w pierwszych 30 sekundach od podania.
K.B.: Nie możemy też zapominać o dodatkach, dla
nas bardzo ważne są zioła. W naszym domu są
one wszędzie – w sezonie mamy cały ich balkon
i parapety. Najbardziej lubimy – bazylię, tymianek,
oregano, rozmaryn, kolendrę i miętę.
T.P.: Ostatnio pierwszy raz udało nam się kupić
rukiew wodną – nie dość, że pyszna i zdrowa, to
jeszcze ma piękny wygląd.
Nasz ekspert powiedział dzisiaj że w stylizowaniu
potraw nie można przesadzić. Co zrobić, aby danie
nie wyglądało zbyt perfekcyjnie?
K.B.: Jedzenie zawsze powinno być naturalne.
Staramy się tworzyć takie kadry, które dają wra-

Na językach

Na co zwraca Pani szczególną uwagę podczas fotografowania potraw?
Pilnuję, by moje danie było prawdziwe, w pełni jadalne. Nie uciekam się do żadnych sztuczek, które często stosują profesjonalni fotografowie. Najważniejsza
jest kompozycja potrawy, na którą składa się kolor
oraz różne rekwizyty. Zbieram je od lat i wykorzystuję podczas przygotowania dania do sesji zdjęciowej.
A wszystko to, jak już wspominałam, jest kwestią doświadczenia.

Czego ciekawego dowiedziała się Pani od naszego eksperta?
Leszek Szurkowski – mistrz w swojej dziedzinie
– przedstawił najważniejsze kwestie związane ze
sprzętem. Okazuje się, że nie jest on aż tak ważny,
dobre zdjęcie można zrobić nawet telefonem. Wiem
jednak, jaki obiektyw wybrać, jak lepiej obrabiać
zdjęcia, jaki format zdjęcia jest najlepszy. Do tego
dochodzą zajęcia praktyczne i można powiedzieć, że
warsztaty dają komplet niezbędnej wiedzy o fotografii kulinarnej. A przy tym jest jeszcze smacznie.

żenie, że przy tym talerzu/misce, ktoś zaraz usiądzie
i do ostatniego okruszka wszystko zje. W końcu przy
jedzeniu zdarza się, że coś się wyleje, znajdzie się jakiś okruszek chleba, posiekana natka pietruszki spadnie z talerza. To jest naturalne.
Czy podobały się Państwu dzisiejsze warsztaty?
K.B.: Jesteśmy pod wrażeniem Warsztatów Akademii
smaku Bosch. Czas, który spędziliśmy na warsztatach
został sprawnie podzielony – był czas na naukę fotografii, pytania do eksperta i gotowanie.
T.P.: Z chęcią spróbujemy przepisów, z których dzisiaj
korzystaliśmy i z całą pewnością skorzystamy z rad
eksperta przy tworzeniu nowych zdjęć.
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Na językach

Na Pani blogu znajdziemy przepiękne zdjęcia potraw.
Czy to wynik doświadczenia, wyczucia, gustu? Co Pani
robi, że wyglądają tak apetycznie?
Bloga prowadzę od 2007 roku, nabrałam więc już
sporego doświadczenia. Nigdy jednak nie uczyłam
się fotografii, jestem amatorką, która metodą prób
i błędów wypracowała własny styl.

ABY ZROBIĆ DOBRE ZDJĘCIE,
MUSIMY WIERZYĆ, ŻE TO CO
UGOTOWALIŚMY JEST SMACZNE

Akademia Smaku BOSCH
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Co Pani sądzi o samej stylizacji potraw?
Szczerze mówiąc, to jest tak, że jak ktoś gotuje, to zazwyczaj ja i mój narzeczony jesteśmy już
bardzo głodni, więc po prostu nakładam, na oko
robię zdjęcia też. No oczywiście zwracam uwagę
na stylizacje, ale nie skupiam się na tym w 100%,
tak jak niektóre moje znajome blogerki. Po prostu
chcemy zjeść jak najszybciej Ale z tego co widzę,
to chyba wygląda to nie najgorzej.
Czy przeglądając inne blogi, zwraca Pani uwagę na
zdjęcia?
Jasne, nawet jak wyszukuję potrawę, to włączam
od razu wyszukiwanie po zdjęciach. Wiadomo, je
się oczami.
A co zrobić, żeby taką potrawę właśnie zjeść oczami? Ma Pani jakieś swoje pomysły?
Na pewno musimy wierzyć w to, że to co ugotowaliśmy, jest smaczne. Jeżeli my będziemy do tego przekonani, to myślę, że uda nam się zrobić również odpowiednie zdjęcie, które przekona również innych.

A co Pani sądzi o dzisiejszym menu?
Akurat świetnie trafiliście, bo jestem wielką fanką
kaczki i nie mogę się doczekać dania głównego. Brałam udział w przygotowaniu przystawki i bardzo mi
smakowała. Czekam z niecierpliwością również na
deser, zupę oczywiście również bardzo chętnie spróbuję. Jestem ciekawa smaku, bo widziałam, że Panowie doprawiają bardzo intensywnie, więc jestem
ciekawa efektu.
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Jak się Pani podobają warsztaty Akademii Smaku
Bosch?
Rewelacja. Jestem tutaj pierwszy raz i od razu
udało się Wam mnie bardzo mile zaskoczyć. Na
warsztatach dowiedziałam się wielu ciekawych
rzeczy. Do tej pory zajmowałam się fotografią kulinarną całkowicie amatorsko, teraz wiem, jak prawidłowo fotografować moje potrawy. Jak ustawić
światło, ostrość, na co zwracać szczególną uwagę.
Jak stylizować potrawę. Wszystkiego tego nauczyłam się podczas jednego spotkania.

Na językach

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

ZDJĘCIA NIE MOGĄ BYĆ
PRZEKOMBINOWANE
Wywiad z Pawłem Bogdanowiczem, autorem bloga
www.kulinarnyJa.pl

Akademia Smaku BOSCH
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Jakie są sztuczki, żeby ta potrawa wyglądała tak, że
chcemy ją zjeść od razu?
Sztuczki są różne. Przede wszystkim musi to smakować, więc przygotowujemy wszystko z naturalnych składników i szukamy inspiracji na jakieś
ciekawe podanie dania, czyli urozmaicenie - w sposobie pokrojenia, dekoracji, uwydatniania szczególnych elementów potrawy. Czasem najprostsze
zabiegi kosmetyczne przy daniu mogą zrobić z niego godne niejednej restauracji.
Rozmawialiśmy o fotografii kulinarnej, o fotografii
żywności, jak Pan czuje się w tym temacie?
Fotografia to dla mnie coś nowego. Gotując i prowadząc bloga kulinarnego skupiamy się przede
wszystkim na smaku i recepturze tego dania - chcemy, aby przysłowiowy Kowalski mógł w swoim
domu przygotować to danie, w taki sam sposób,
jak i ja. Jeśli chodzi o fotografię, to dobre zdjęcie
potrafi sprzedać produkt - zachęcić czytelników do
przygotowania danej potrawy. Rozmawialiśmy na
ten temat z uczestnikami i doszliśmy do jednakowych wniosków, że te zdjęcia nie mogą być przekombinowane, ponieważ jest jakaś granica, której
to zdjęcie nie może przekroczyć z uwagi na to, że
osoba która czyta bloga może stwierdzić, że nie
będzie w stanie odtworzyć tego, co jest przedstawione na zdjęciu.
Dzisiaj nasz ekspert powiedział, że nie możemy dążyć do perfekcjonizmu, znaczy się nie możemy poka-
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zywać perfekcyjnego dania. Co zrobić, żeby nie przesadzić?
Dzisiaj na szkoleniu padło dość dużo ciekawych rad
i sugestii, żeby nie przesadzić ze zdjęciem. Ja to
odebrałem w taki sposób – zrobić to, co jest dla nas
istotne, co ma być na tym zdjęciu czyli skupić się bardziej na potrawie, a nie na scenerii. Skupiamy się na
tym, co chcemy przekazać czytelnikowi.
Jak się podobały Panu dzisiejsze warsztaty i czy spełniły Pana oczekiwania?
Spełniły oczekiwania, jak najbardziej. Dowiedziałem
się wielu ciekawych rzeczy, tym bardziej, że nie mam
doświadczenia w fotografowaniu, jestem w tym temacie laikiem. Uzyskałem wiele cennych rad, które
będę mógł wykorzystać przy robieniu zdjęć potraw,
a także zdjęć prywatnych, z wakacji i podróży.
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Na językach

Panie Pawle proszę powiedzieć czy zgadza się Pan
ze stwierdzeniem, że jemy oczami?
Osobiście, zgadzam się w 70%, nie możemy zaprzeczać temu, że pierwszym efektem, który cieszy
nasz smak jest wzrok, czyli moment, kiedy dostajemy potrawę, bądź sami ją przyrządzamy. Sama
wizualizacja dania i estetyka jej podania ma bardzo
duże znaczenie.

Doskonały efekt w 20 minut
Czasami potrzebujemy czystych naczyń, w krótkim czasie. Dzięki zmywarkom z funkcją TurboSpeed Plus, naczynia będą idealnie czyste
w zaledwie 20 minut! To idealne rozwiązanie, w momencie, w którym
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liczy się każda minuta.

Orientuj się

na Curry
Już 12 czerwca odbędą się kolejne warsztaty, których
temat brzmi "Orientuj się na curry". Ekspertem spotkania będzie Maciej Szaciłło - kucharz, autor książek kulinarnych.
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