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W POSZUKIWANIU
IDEALNEGO SMAKU
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre składniki potraw świetnie do
siebie pasują, a inne sprawiają, że dania nie da się przełknąć? W jak dużym
stopniu na wrażenia smakowe wpływa otoczenie, w którym jemy, aromat
potrawy, czy jej tekstura? I wreszcie, jak możemy wykorzystać te dodatkowe
czynniki, by oszukać mózg i sprawić, by przyrządzone przez nas dania zachwycały nieszablonowym smakiem?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące sztuki łączenia smaków szukaliśmy
w trakcie drugich warsztatów Akademii Smaku Siemens, które poprowadził szef
kuchni jednej z najpopularniejszych warszawskich restauracji – Rafał Hrecza-

Nasz ekspert razem z asystentem Filipem Kosiniem zaprezentował tajniki zyskującej coraz większą popularność metody profesjonalnego łączenia smaków znanej pod nazwą food pairing. Goście warsztatów kulinarnych mogli przekonać się
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przy pomocy zmysłu smaku i powonienia, jak łatwo oszukać wzrok i zaskoczyć

Od redakcji

niuk.
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stauracji.
Szef kuchni warszawskiej Tamki 43 pokazał na przykład, dlaczego karczochy nie
pasują do białego wina, a rabarbar wręcz stworzony jest do podawania z fiołkowym cukrem. Zaskakujące połączenia smaków, które zaproponował Hreczaniuk
naszym gościom, na pewno zostaną w ich pamięci na długo. Agata Jędraszak –
autorka bloga Kuchnia Agaty – była zachwycona smakiem risotto kalafiorowego
z czekoladą, Magda Teresiak, której przepisy możemy znaleźć na blogu Kulinarna
Piniata, zasmakowała natomiast we foie gras z lodami z chałki. Na Kasi Marcinkiewicz z Chillibite największe wrażenie wywarł tuńczyk z cielęciną w musie
cytrynowym ze smażonymi kaparami.
Zapraszamy do lektury pełnego zaskakujących smaków drugiego numeru magazynu, którego tematem przewodnim jest właśnie food pairing.
Zapraszamy!
Redakcja Akademii Smaku Siemens
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podniebienie smakiem, którego nie spodziewalibyśmy się, studiując menu re-

Ekscytujące piękno,
futurystyczna technologia.
www.siemens-home.pl

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej,
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność.
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe,
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury.
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

Siemens. The future moving in.
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Ogromny talent kulinarny, który rozwijał, pracując w wielu uznanych na świecie
restauracjach, z dużym powodzeniem od dwóch lat wykorzystuje w warszawskiej
Tamce 43, najpierw jako Drugi Szef, a od czerwca jako Szef Kuchni.
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Karierę i poszukiwanie inspiracji zaczynał lokalnie w Lublinie. Przełomem w zawodowej ścieżce i podejściu do sztuki
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fował umiejętności pod okiem Aidena Byrne’a, co dało mu mocne podstawy i opanowanie tajników klasycznej kuchni
francuskiej. Kilka lat później, mając już za sobą pierwsze sukcesy jako szef kuchni w Polsce w poznańskich restauracjach
Alexander i Le Palais Du Jardin, u boku Wojciecha Amaro, wrócił do Irlandii. Determinacja i wyjątkowe zdolności zaowocowały podjęciem pracy w Chapter One i zdobyciem dla niej gwiazdki Michelin w zespole prowadzonym przez Garretta
Byrne’a i Rossa Lewisa. W tym czasie Rafał stał się także wzorem dla innych, przygotowując młodszych i mniej doświadczonych kucharzy do prestiżowych konkursów kulinarnych.

Później przyszedł czas na gwiazdkową L’Ecrivain i pracę z Derrym Clarkiem. W dowód uznania dla jego umiejętności, szef
kuchni L’Ecrivain nagrodził go profesjonalnym stażem w dwugwiazdkowej La Fermata w Mediolanie. Do Polski Rafał wrócił pełen zapału, ale przede wszystkim nowych umiejętności i pomysłów.

Od dwóch lat pracuje w Tamce 43, tworząc nowoczesną kuchnię, opartą na niskich temperaturach i metodzie sous vide.
W codziennym komponowaniu potraw, szukaniu niebanalnych połączeń smakowych pomaga mu wrodzona dbałość
o szczegóły i dobieranie wyłącznie najlepszych produktów. Każde danie to kulinarna podróż, do której zaprasza swoich
gości. Kreatywność, eksperymentowanie i ogromna ciekawość, to klucz do sukcesu, dzięki któremu tworzona przez niego
kuchnia i sposób jej serwowania, zyskuje uznanie gości restauracji i krytyków kulinarnych, którzy podkreślają jej wyrazistość i świetne zbalansowanie smaków i składników.
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kulinarnej był wyjazd do Dublina, gdzie pracował z najlepszymi szefami kuchni. Zaczynał w The Commons. Tam szli-

FOOD
PAIRING

Food Pairing: Sztuka łączenia smaków
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nasz organizm naturalnie
uznaje pewne potrawy za smaczne, a inne nie? Czasami potrafimy to nawet określić bez próbowania, tylko na podstawie aromatu oraz wizualnej kompozycji. Co więcej łączenie produktów
pozornie do siebie niepasujących pozwala stworzyć wyśmienite

Jak to jest możliwe? Odpowiedzią jest food pairing, czyli sztuka łączenia smaków. To innowacyjny sposób gotowania, który
cieszy się coraz większą popularnością i powoli zyskuje rzesze
zwolenników na całym świecie. Istotą food pairingu jest umiejętne komponowanie poszczególnych składników tak, aby wy-

8

eksponować ich walory smakowe. Właściwie dla wszystkich pro-

FOOD PAIRING

potrawy i nadać im oryginalny smak.

9

produktów, z którymi ze względu na pokrewieństwo smaku, aromatu czy konsystencji będą się idealnie komponować.
Na pomysł eksperymentalnego łączenia smaków jako pierwszy
wpadł Heston Blumenthal – szef kuchni The Duck Fat w Bray
w Anglii. Jednym z jego pierwszych pomysłów było połączenie
czekolady i kalafiora oraz kawioru i białej czekolady. Z czasem
food pairingiem zainteresowali się także naukowcy, a w 2009
roku Fundacja The Flanders Taste zorganizowała konferencję poświęconą sztuce łączenia smaków.
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duktów spożywczych możemy stworzyć całą sieć powiązanych

rolę odgrywają tu kubki smakowe i zmysł węchu, z pomocą którego często decydujemy,
czy dana potrawa jest w ogóle apetyczna. Przy określaniu właściwości poszczególnych
składników możemy zastosować pewien „klucz smakowy”. W ten sposób, bazując na
pomyśle ojca food pairingu - Hestona Blumenthala, naukowcy stworzyli całą sieć pokrewieństwa smakowego pomiędzy poszczególnymi produktami. Wyniki pozwoliły na opracowanie drzewek food pairingowych, czyli schematów graficznych, z których możemy
odczytać, jak łączyć ze sobą odpowiednie produkty. Współcześnie wykorzystywane są one
przez kucharzy na całym świecie. Właściwości pozwalające na klasyfikację składników kulinarnych określane są na podstawie substancji chemicznych odpowiedzialnych za smak
i aromat w nich zawartych. W ten sposób można bezpiecznie połączyć pozornie niepasujące do siebie produkty.
Dokładna analiza składników potraw, na której opiera się każde drzewko food pairingowe, pozwala sprawić sobie miłą niespodziankę w kuchni, serwując np. kurki z morelami,
sandacza z puree brokułowym i zielonymi orzechami laskowymi czy risotto kalafiorowe
z czekoladą. W trakcie warsztatów kulinarnych Akademii Smaku można było spróbować
każdej z tych potraw i przekonać się, jak wiele do sztuki gotowania może wnieść nauka
połączona z doświadczeniem szefa kuchni.
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Jedzenie jest jedną z tych czynności, w którą angażujemy wszystkie zmysły. Najważniejszą
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Kulinarne niespodzianki
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A może gotowanie
w próżni?
Jak przygotować potrawę, która będzie doskonale ugotowana i zachwyci nas niepowtarzalnym smakiem? Sous-vide (franc. w próżni) to nowatorska metoda gotowania, która
wykorzystuje efekt próżni. Potrawy przygotowane metodą sous-vide trafiają najpierw do
szczelnie zamkniętych worków, po czym umieszczane są w gorącej wodzie. Proces gotowania trwa zazwyczaj dłużej niż w przypadku tradycyjnego pieczenia czy gotowania
(w niektórych przypadkach nawet do 72 godzin), a temperatura wody – co także jest
kluczowe - wynosi 45-60°C.
Ten nietypowy sposób przyrządzania potraw znany był już dwa stulecia temu, jednak
dopiero teraz staje się coraz bardziej znany i modny. Zastosowanie metody sous-vide
pozwala cieszyć się w pełni smakiem każdego dania. Dzięki zastosowaniu próżni unika
się rozgotowania, przywierania czy przegotowania, a potrawy zawsze są soczyste i zachowują swój naturalny kształt i zapach. Współcześnie tę metodę wykorzystuje się w wielu
wykwintnych restauracjach, m.in. w warszawskiej Tamce 43.
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Chodzi o doświadczenie i odwagę,
aby próbować nowych rzeczy

Na początek przygotowaliśmy kurki z morelami. Sekretem tego połączenia grzybów z owocami jest ich wspólny aromat. Informacje o tym, jakie potrawy i smaki
świetnie komponują się ze sobą, czerpiemy razem z moim zastępcą Filipem prosto
z wiedzy naukowej. Naszym zadaniem jest już tylko dobranie pozostałych kompo-
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nentów potrawy.
Drugą potrawą był sandacz z brokułami. Zgodnie z drzewkiem food pairingowym
biała ryba świetnie łączy się z brokułami. Do tego dołożyliśmy orzechy dla podkolorowania konsystencji. Dzięki temu znalazło się w daniu coś chrupkiego, co pozwoli
zadowolić nasz mózg. Mieliśmy także risotto z kalafiorem i czekoladą. To inspiracja
prosto od Hestona Blumenthala, który wprowadził do kuchni wielkie laboratoria
i ośrodki badawcze. Na koniec mieliśmy połączenie koziego sera z wiśniami i gorzką
czekoladą, całość była zwieńczona foie gras i lodami z chałki.

Czy metodę sous-vide można stosować w domu, czy jest ona raczej
stworzona dla restauracji i szefów kuchni?
Oczywiście możemy wykorzystać tę metodę w domu, jedyny problem to wysoki
koszt urządzenia. Gotowanie w woreczkach próżniowych jest bajecznie proste.
Wystarczy trochę wiedzy książkowej, a żeby przygotowywać coraz lepsze potrawy,
trzeba po prostu stale próbować.
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Jakie potrawy przygotowałeś dziś razem z uczestnikami warsztatów
food pairing? Zdradzisz nam tajemnicę ich smaku?

Okiem eksperta

Wywiad z Rafałem Hreczaniukiem,
szefem kuchni restauracji Tamka 43

Czy istnieją jakieś wskazówki, które pomagają na co dzień wykorzystywać zaawansowaną naukę i wiedzę o smaku w kuchni?
W domu każdy z nas może eksperymentować, nie trzeba się opierać na analizach
naukowych. Dobrze odnieść się do kultury, do czasów naszych babć, zastanowić się
nad tym, dlaczego np. połączono kapustę kiszoną z kminkiem. Chodzi o doświadczenie i odwagę, aby próbować nowych rzeczy. A niepowodzeniami nie należy się
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Suche dane na papierze i wykresy nie tworzą potrawy. To tylko inspiracja i element,
którym mogę zaskoczyć gości w restauracji. To, jak ja łączę składniki, które są wytypowane przez naukowców jako idealnie dobrane, to tylko moja inwencja. Jeżeli
tworzę nowe połączenie, mam całkowitą wolność, bo nikt mnie nie może zweryfikować. Komuś może smakować bądź nie, ale nie porówna tego nigdy do gulaszu
od babci.

W trakcie warsztatów goście wręcz bombardowali Cię pytaniami.
O co pytali najczęściej?
Pytali o to, jak poszczególne elementy potraw zostały przygotowane. Kilka składników musieliśmy bowiem zrobić jeszcze przed warsztatami. Goście Akademii Smaku byli zaskoczeni przede wszystkim emulsją cytrynową i lodami z chałki, pytali
o przepisy. Zawsze chętnie dzielę się nimi z gośćmi restauracji i staram się wszystko
dokładnie wytłumaczyć.

Jak podsumowałbyś dzisiejsze warsztaty? Jak czułeś się w roli
eksperta Akademii Smaku?
Fajne spotkanie ludzi, którzy na różne sposoby są związani z gastronomią. Jest to
świetna wymiana doświadczeń i wiedzy. Tutaj, w siedzibie Siemensa, dzieje się naprawdę ciekawe życie branżowe, kulinarne, gotujemy na bardzo dobrym sprzęcie.
Moim zdaniem warto w tym wszystkim uczestniczyć.

Okiem eksperta

Czy jako szef kuchni stosujesz w trakcie przyrządzania potraw wyłącznie metody naukowe, czy może nadal jesteś wierny tradycyjnym
sposobom dobierania smaków i aromatów?
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przejmować.

Składniki:
100g różyczek z kalafiora
ok. 50ml palonego masła
Sól
Zmiksuj kalafior do uzyskania granulek wielkości ugotowanej kaszy cous-cous i podgrzej bez
koloru w palonym maśle. Dopraw solą.

Wywar z kalafiora
2 kalafiory (pokrojone w plastry)
500g szalotki (pokrojonej w półksiężyce)
5l wody
Gałązka tymianku
2 listki laurowe
1 goździk

Pikle z kalafiora
100g płatków kalafiora
50ml octu z białego wina
50g cukru

Zagotuj wszystko, odstaw do ostygnięcia pod
przykryciem na 6 godzin.

Zagotuj ocet z białego wina z cukrem. Ostudź.
Powstałą miksturą zalej płatki kalafiora i odstaw na 30 minut.

Puree z kalafiora

Vinaigrette czekoladowy

200g kalafiora
Mleko
Sól

100g czekolady 70% kakao
1 łyżeczka kakao
300ml wody mineralnej
1g Xantany
300ml oliwy Extra Virgin
60ml octu Sherry
Sól i pieprz z Espelette

Ugotuj kalafior w mleku, odcedź, zmiksuj i dopraw solą. Przetrzyj przez sito.

Pasta anchovies
50g anchovies
50ml oliwy Extra Virgin
Namocz anchovies w wodzie przez 20 min.
Odcedź, osusz i zmiksuj z oliwą Extra Virgin.
Przetrzyj przez sito.

Połącz wszystkie składniki w blenderze do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Ugotuj risotto i zaaranżuj wszystkie składniki
na talerzu wedle smaku i uznania.

Szef kuchni poleca

Sposób przygotowania:

Cous-cous z kalafiora
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Risotto
Kalafior
&
Czekolada

500g ryżu Carnarolli
300ml białego wytrawnego wina
300g masła
50g Parmegiano Reggiano
Wywar z kalafiora
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100g rukwi wodnej
250g zielonych orzechów laskowych
4 filety z sandacza po 100g
Puree brokułowe
700g brokułów
150ml dobrego oleju roślinnego
3 ząbki czosnku
3 filety z anchovies
30ml oleju z orzechów laskowych
Sól

Sposób przygotowania:
Puree z brokułów
Podziel brokuły na różyczki tej samej wielkości, ugotuj do
miękkości, następnie zahartuj w wodzie z lodem. Osusz. Podgrzej olej roślinny do 140 stopni Celsjusza, dodaj czosnek
i anchovies. Gotuj około 25 minut. Całość odcedź, zachowując aromatyczny olej. Brokuły przenieś do blendera i zmiksuj
na gładko z dodatkiem aromatycznego oleju, na koniec dodaj
olej z orzechów laskowych. Dopraw do smaku i przetrzyj przez
drobne sito.

Sandacz
Przygotuj rybę techniką sous-vide w temperaturze 56 stopni
Celsjusza przez 8 minut. Następnie zaaranżuj puree z brokułów na talerzu, połóż obrane orzechy laskowe, rukiew wodną
i turbota.
Całość polej odrobiną oleju z orzechów laskowych.

Sandacz
z brokułami
i zielonymi
orzechami
laskowymi
21
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Szef kuchni poleca

Składniki:

siemens akademia smaku

22

Wywiad z Filipem Kosiniem, asystentem
Rafała Hreczaniuka
Czym jest food pairing? Jak powstała ta dziedzina wiedzy
kulinarnej?
Kuchnia przemysłowa zaczęła zajmować się food pairingiem około dekadę temu.
Wcześniej dobór smaków opierał się na doświadczeniu, kulturze i tradycji. Kucharz
oceniał smak i aromat potraw, które przyrządzał i decydował, czy składniki, które
połączył, pasują do siebie. Mesjasz idei food pairingu, Heston Blumenthal, zaczął
wysyłać próbki jedzenia do laboratoriów, na podstawie analizy ich składu chemicznego łączył ze sobą poszczególne składniki i smaki. Obecnie food pairing to czysta
nauka, która mówi nam, co z czym dobrze się łączy. My możemy tylko ocenić, czy
nam Polakom takie połączenie smakuje, czy może przypadnie do gustu mieszkańcom innych krajów.

A jak wygląda food pairing w praktyce, „od kuchni”?
Jeżeli korzystamy z gotowych wzorców food pairingowych, to wystarczy zajrzeć na
stronę internetową, można też bezpośrednio poradzić się fachowca. Specjaliście od
łączenia smaków możemy np. wysłać konkretny produkt, a on wskaże nam, jakie
połączenie będzie odpowiednie. Rolą kucharza jest już tylko perfekcyjne wykonanie potrawy. Naszym zadaniem jest ją przygotować, usmażyć, stworzyć balans, który będzie miał sens w ustach. Wcześniej robiło się to metodą prób i błędów.
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Od kuchni

Trzeba być gotowym
na nowe smaki

A czy tę metodę można wykorzystać, przyrządzając potrawy
w domu? Jak wykorzystać na co dzień całą wiedzę i naukę stojącą
za ideą food pairingu?
Można. Potrzebne nam będzie tylko specjalne drzewko food pairingowe. Są obecnie firmy, które zajmują się tworzeniem takich grafów. Przedstawiają one poszczególne warzywa, owoce, przyprawy czy mięsa. Każdy ze składników jest połączony
z innym, te, które są najbliżej siebie, najlepiej się razem komponują. Przy pomocy takiego drzewka możemy odkryć wiele ciekawych połączeń, na które pewnie
sami byśmy nie wpadli, np. połączenie cebuli i czekolady. Wystarczy więc wziąć
wszystkie te produkty, które dopasowaliśmy przy pomocy grafu i zaserwować. Tu-
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Czy cebula i czekolada naprawdę mogą dobrze smakować razem?
Czy goście restauracji nie mają oporów przed próbowaniem takich
nietypowych połączeń smakowych?
Za każdym razem, kiedy organizm próbuje czegoś nowego, mózg doznaje szoku.
A tak jak mówiliśmy dziś na warsztatach, to mózg decyduje o tym, czy coś nam
smakuje. Smak nie jest przedmiotem naszej świadomej weryfikacji. Dlatego też
za każdym razem, kiedy podchodzimy do nowej kombinacji smakowej, musimy
przygotować się do tego merytorycznie, poznać składniki i powoli przyzwyczaić
mózg, żeby zaakceptował takie połączenie. W głowach mamy na ogół różne nawyki sprzed wielu lat, które przeszkadzają nam w odkrywaniu nowych smaków. Moim
zdaniem powinniśmy je zwalczać, a przynajmniej próbować. Trzeba być gotowym
na nowe smaki.
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Od kuchni

taj wszystko zależy już od naszej kucharskiej wizji.

Piekarnik, który sam wie,
jak upiec każdą potrawę?
27

CookControl to aż do 70 programów, które pozwolą
Ci uzyskać idealny efekt dla wszelkich dań. Wystarczy,
że wybierzesz program, podasz wagę oraz inne
właściwości potrawy (np. średnio wypieczona),
a wszystkie pozostałe zadania przejmie za Ciebie
piekarnik.
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Sztuka łączenia smaków

FOTORELACJA

siemens akademia smaku

SMAKÓW

SZTUKA ŁĄCZENIA
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Codziennie mam nowy pomysł na zapełnienie dnia. Nie potrafię usiedzieć w miejscu i ciągle gdzieś „latam”. Na co dzień
mam mnóstwo energii, którą pożytkuję przede wszystkim
na wychowanie Córki. Jednak to dziecko-anioł, mam więc
mnóstwo czasu na gotowanie i pisanie tego bloga.
Fotografowanie to moja druga pasja, którą sukcesywnie
rozwijam od czasów studiów. Z dnia na dzień, miesiąca na
miesiąc oraz roku na rok moje zdjęcia stają się coraz lepsze.
Rozwijam swoje umiejętności oraz opanowuję kolejne działy
fotografii.
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wywiad z Magdą Teresiak, autorką bloga
Kulinarna Piniata

Czy te warsztaty miały w sobie coś wyjątkowego w porównaniu z innymi, w których do tej pory uczestniczyłaś?

Zaskoczyło mnie obieranie kurek. Ja w domu nigdy tego nie
robię, ale myślę, że od teraz będę stosować taką metodę.

To są pierwsze warsztaty z food pairingu, w jakich miałam
szansę uczestniczyć, więc były one naprawdę bardzo ciekawe, a smaki niezwykle zróżnicowane. Nigdy bym nie
wpadła na to, że do jakiegokolwiek mięsa można by dodać lody. A z tego, co udało mi się zauważyć, to połączenie
smakowało nie tylko mnie.

Co sądzisz o food pairingu? Podoba ci się nowatorskość tej
metody, czy raczej wolisz tradycyjny sposób przyrządzania
potraw?
Moim zdaniem jest to metoda raczej dla szefów kuchni. Nasza polska kuchnia, taka wywiedziona z domu od mam czy
babć, to kuchnia równie bogata w niesamowite zestawienia
smakowe. Sama nigdy nie sprawdzam w internecie, czy np.
kurki będą się lubić z morelami, czy bardziej ze szparagami.
Polegam raczej na tym, co kiedyś zobaczyłam, spróbowałam,
wyniosłam z domu czy właśnie z warsztatów kulinarnych.

Jakie potrawy smakowały ci dzisiaj najbardziej?
Tak naprawdę wszystko mi smakowało, chyba nie jestem w stanie wskazać
jednej potrawy. Ale jeśli miałabym wybierać, to byłyby to lody chałkowe
w połączeniu z foie gras. I chociaż nie jestem miłośnikiem samego foie gras,
to w połączeniu z tymi lodami naprawdę mi smakowało.
Świetne okazało się też połączenie kurek z morelami. Dotychczas używałam
tych elementów osobno, nigdy i kurki, i morele w jednym!

33
siemens akademia smaku

Na językach

TRADYCYJNA KUCHNIA BOGATA
W NIEZWYKŁE ZESTAWIENIA
SMAKOWE

A czy udało Ci się podpatrzeć dziś jakieś ciekawe triki, które
będziesz wykorzystywać we własnej kuchni?

Na językach

MAGDA TERESIAK

Miałaś okazję wziąć udział w małym eksperymencie kulinarnym na początku warsztatów. Eksperyment miał pokazać, dlaczego pewne składniki i smaki można ze sobą łączyć, a innych zestawień powinniśmy unikać.
Jakie wrażenie wywarł ten eksperyment na tobie, co najbardziej cię zaskoczyło?
Próbowałam karczocha z białym winem i faktycznie, tak jak zapowiadał Rafał Hreczaniuk, nie jest to dobre połączenie... zdecydowanie nie! Na pewno
nie będę go stosować. Nie przepadam za karczochami, dlatego też ich nie
używam, a teraz wiem, że na pewno nie można ich podawać w połączeniu
z białym winem.
A masz jakieś swoje złote zasady, wedle których przygotowujesz potrawy
i wiesz, że zawsze wyjdą dobrze?
Niestety, nie mam swoich idealnych i niezawodnych sposobów. Gdyby tak
było, byłabym pewnie pierwszym szefem kuchni w Polsce. Ale stosuję jedną
zasadę: do każdej potrawy, którą przyrządzam, staram się dodawać świeże
zioła. Nawet jeśli samo połączenie nie będzie do końca idealne, to po dodaniu świeżych ziół zawsze jakoś się obroni. A w dodatku wszystko, co zielone,
wygląda dobrze i na talerzu, i na zdjęciu.

Magda Teresiak
Kulinarna Piniata
Najprostszą zasadą, której zawsze trzymam się w kuchni jest łączenie
smaków, które lubię. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli składniki smakują mi osobno, to po ich połączeniu na talerzu się również
obronią. Karczochów nie lubię, więc nie ważne, czy podam je
w akompaniamencie białego wina, czy pomidorów i tak będą nadal
dla mnie niesmaczne. No i oczywiście wszystko stosuję z umiarem.
Zwykle łączę po 2-3 główne składniki i nie przesadzam z ilością
warzyw. Staram się zawsze korzystać ze świeżych ziół, składników
świeżych, dobrej jakości. Ważne jest dla mnie to, jak dana potrawa
jest podana. Bo zawsze sprawdza się zasada, że jemy oczami.

Wyśmienita okazała się nowoczesna wersja vitello tonnato czyli połączenie tuńczyka z cielęciną, musem cytrynowym, oliwą i smażonymi kaparami. Trochę nie przemówił
do mnie kalafior z risotto z powodu goryczy, którą czułam
w potrawie. Bardzo ciekawe pod względem połączenia
smaków były kurki z morelami, równie smaczny był sandacz z orzechami laskowymi i puree z brokułów.
Smak to kwestia bardzo indywidualna. Jakie kompozycje
smaków i aromatów znajdziemy na twoim blogu?
Już z samej nazwy bloga można wywnioskować, że
jestem zwolenniczką chili. Przede wszystkim chodzi o chili zestawione z czekoladą. To połączenie zawsze dobrze działa. Trzeba jednak pamiętać, że ilość
chili nie może zabić smaku potrawy. Nie chodzi przecież o to, żeby przepalić komuś kubki smakowe.
Bardzo lubię powracać do pierwotnych smaków, więc
często sięgam po warzywa i owoce sezonowe. Pomidory
w grudniu czy pomarańcze w lipcu – to nie dla mnie, zupełnie nie mam na nie ochoty w tym czasie. Myślę, że każdy
w kuchni ma kilka swoich ulubionych składników, których
nie mogłoby zabraknąć. Dla mnie to np. czosnek, oliwa,
kozi twaróg oraz ziemniaki. Jestem taką ziemniaczaną
babą :)
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Na twoim blogu można zobaczyć, że zwracasz dużą uwagę na korzystanie z polskich składników. Czy jest może jakaś kuchnia świata, która cię szczególnie interesuje?

KASIA MARCINIEWICZ
Przez naście lat pracy w mediach odnajdywała
w kuchni spokój i sposób na stres. Rzuciła świat
biznesu, by prowadzić gospodarstwo agroturystyczne pod Kazimierzem Dolnym, z kozami
i szynką z domowej wędzarni. Dziś mieszka pod
Puszczą Kampinoską, ma własny ogródek
ziołowy, w którym rosną pomidory cherry. Wyznaje Slow Food i wiarę w Dobre Jedzenie. Rozmnaża
jogurt, kręci domowe makarony i stara się jeść
sezonowo. Kilka lat temu stworzyła największą
w Polsce Grupę Solidarnych Zakupów ChilliBite,
w której dzieli się smakami z pasjonatami podobnymi do niej. Codziennie zwalnia i szuka „slow”
dróg w życiu i na talerzu. Na swoim blogu opowiada o smakach, dźwiękach, zapachach i dotykaniu
ciasta. Dzieli się patelnią, oliwą z oliwek i morską
solą.

Kuchnia polska jest dla mnie naturalnym wyborem. Dzieje
się też tak dlatego, że aktywnie działam w Warszawskim Convivium Slow Food, w którym stawiamy na małych producentów żywności, tych którzy są blisko nas. Staram się więc
wyszukiwać produkty oddalone o 100-150 km ode mnie,
np. miody, warzywa, owoce. Jeśli chodzi o kuchnie świata
to trudno mi wybrać jedną. Chociaż chyba najbardziej skłaniam się ku kuchni śródziemnomorskiej, która obejmuje
kuchnię grecką, hiszpańską, włoską. Czyli wszystko to, co
jest lekkie, zwykle bardzo mało przetworzone. Dopiero co
wróciłam z Grecji, gdzie byłam na warsztatach dotyczących
kuchni kreteńskiej. Uczyłam się przygotowywać potrawy,
które, choć proste do przyrządzenia, mają niezwykle bogaty smak, którego podstawą są wyśmienitej jakości świeże
produkty. W Polsce też zawsze szukam lokalnych producentów warzyw, owoców, serów czy najlepszego jakościowo mięsa – gęsiny, jagnięciny czy wieprzowiny z polskich
ras zachowawczych.

Jakie jest twoje zdanie na temat idei food pairingu? Czy
takie naukowe połączenie smaków przemawia do ciebie,
czy w kuchni wolisz kierować się raczej własnym doświadczeniem i smakiem?
Food pairing to rzecz ciekawa chociażby przez to, że tworzy
naprawdę niewiarygodne połączenia smakowe. Z drugiej
strony takie typowo naukowe podejście, to moim zdaniem
trochę za dużo wysiłku, a może po prostu chwilowa moda.
Osobiście wolę polegać na własnym „nosie”. Mam niezwykle silnie rozwinięty zmysł węchu i zazwyczaj nie próbuję
potraw, które gotuję, tylko doprawiam je, paradoksalnie
oceniając smak węchem. Na tej podstawie jestem nawet
w stanie stwierdzić, czy potrawa jest dobrze dosolona.
Zwykle wystarczy, że powącham składniki i już wiem, czy
będą się one ze sobą dobrze komponować. Potrafi mnie
jednak oszukać np. stewia, która nie pachnie słodko, ale
w smaku taka właśnie jest!

Węch jest dla mnie kierunkowskazem, jak łączyć potrawy,
ale absolutnie nie jestem zawodowym szefem kuchni i nie
zamierzam nim być. Chciałabym, żeby to zawsze była zabawa, pasja i radość dla mnie, a niekoniecznie taki wyścig,
w którym trzeba się wykazać jakimś szalenie modnym połączeniem.
Czy dzisiejsze wskazówki eksperta Akademii Smaku wykorzystasz na swoim blogu?
Bardzo podobało mi się połączenie grzybów z owocami,
jeszcze tego nie próbowałam. Deser, który łączył czekoladę, wiśnie i... kozi twaróg, dla wielu uczestników warsztatów był sporym wyzwaniem. Ja to połączenie odkryłam
już kilka lat temu i jestem nim zachwycona. Jeszcze wiele
ciekawych mariaży sera koziego przede mną. Oczywiście
zaprezentuję je też na blogu.
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Kasia Marciniewicz
Chillibite
Staraj się rozwijać i ufaj zmysłowi węchu. Bardzo często doprawiam potrawy, wąchając
je, a nie próbując. Jeśli odkrywam nowe smaki, próbuję kilku różnych składników
i szukam mariaży, które na podniebieniu najciekawiej zagrają. Jednym z najciekawszych
połączeń smakowych, które sama odkryłam, jest suszona, marynowana w korzennym
occie winnym śliwka jako nadzienie do pralin i trufli czekoladowych. Przepis na takie
trufle można znaleźć u mnie na blogu:
http://www.chillibite.pl/2012/04/odzyskane-trufle-czekoladowe.html
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wywiad z Kasią Marciniewicz,
autorką bloga Chillibite.pl

KUCHNIA POLSKA
JEST DLA MNIE
NATURALNYM
WYBOREM

Na językach

Ile potraw udało ci się dziś spróbować? Która z nich najbardziej przypadła ci do gustu?
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Jak skrócić czas zmywania?
Jak skrócić czas zmywania nawet o 66%? VarioSpeed
Plus pozwoli Ci zaoszczędzić jeszcze więcej cennego
czasu. Po naciśnięciu specjalnego przycisku czas
zmywania skraca się o 66% przy zachowaniu klasy A
w kategorii zmywania i suszenia. Tę funkcję możesz
włączyć w trakcie nastawiania każdego z długich
programów.
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Magazyn kulinarno-lajfstajlowy inny niż wszystkie.
Ponad 200 smakowitych stron co dwa miesiące.
Także w wersji na tablety.

www.kukbuk.com.pl

www.facebook.com/kukbuk
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