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WĘDRÓWKA DO GŁĘBI SMAKU I KOLORU
Nie trzeba od razu ruszać w podróż do Indii aby doświadczyć smaków i aromatów tego niezwykłego kraju. Niezapomnianych emocji można sobie dostarczyć
dzięki indyjskim potrawom, które zawładną zmysłami każdego smakosza.
Podczas naszych warsztatów staramy się zaskoczyć uczestników nowymi doznaniami smakowymi. W tym miesiącu stawiamy na kuchnię indyjską, która
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zachwyca nie tylko niezwykłym aromatem, ale także bogactwem kolorów.
Nr / 6 / 2014 / MARZEC
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Curry jest powszechnie znane, jednak warsztaty pokazały, że wciąż nie wiemy jak w pełni wykorzystać jego walory w kuchni. Niezmiennie z pomocą
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przychodzą eksperci Akademii Smaku Bosch, którzy odkrywają przed nami
wszystkie tajemnice. Tym razem przewodnikiem kulinarnej podróży był Maciej Szaciłło, znawca filozofii i kuchni Wschodu. Przeniósł on uczestników do
egzotycznych miejsc, nauczył jak stosować curry w codziennej kuchni oraz
jak wykorzystać je do przygotowania ciekawych potraw.
Każda wyprawa wymaga odżywczych posiłków, a te zostały wspólnie przygotowane przez uczestników oraz naszego eksperta. Dobrodziejstwa kuchni
indyjskiej pozwalają na pełne doznania smakowe, dzięki którym bezpośrednio można doświadczyć klimatu dalekiego Wschodu. W skład warsztatowego menu weszły: domowa garam masala, palak paneer, paratha nadziewana
akademiasmakuonline.pl

zielonym groszkiem, tajskie, żółte curry z tofu oraz herbata z mieszanką chai
masala. Egzotyczne nazwy brzmią intrygująco i zachęcająco.
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Zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego magazynu, gwarantujemy
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pełnię dalekowschodnich kulinarnych doznań.
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Redakcja magazynu „Akademia Smaku Bosch”
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Maciej Szaciłło
Kucharz, autor książek kulinarnych

Przez wiele lat prowadził pracownię ceramiczną, w której powstawały porcelanowe lampy,
ręcznie malowane kafelki porcelitowe, kolorowe umywalki oraz unikatowe naczynia.
Ceramicznej pasji od zawsze towarzyszyła druga - do gotowania. Pierwszym nauczycielem była

6

babcia, z którą lepił pierogi, a potem praktyka i gotowanie w restauracjach wegetariańskich

7

z zakresu ceramiki zaczęło przybywać tych kulinarnych i dietetycznych. I tak pewnego
dnia
pięciu

zamienił
książek

pracownię
kulinarnych

ceramiczną
m.in.

na

własne

„Przemytników

wydawnictwo.
marchewki

Jest

groszku

współautorem
i

soczewicy”,

„Przemytników na wakacjach”, „Swojsko” (Wydawnictwo Agora). Przedostatnia: „Karolina
na detoksie” (Wydawnictwo Agora) była numerem jeden na liście książkowych bestsellerów
(wszystkich kategorii).
4 lata temu zaczął praktykować ashtanga jogę i medytację. Do ceramiki i kulinariów dołączyła
trzecia pasja. Z połączenia tej ostatniej z gotowaniem powstało MEDYtuJEMY - projekt kulinarno
- lifestylowy, który realizuję z żoną (Karoliną Szaciłło). Wspólnie promują zdrowy styl życia. Łączą
zdobycze współczesnej dietetyki z filozofią Wschodu - ajurwedą i medycyną chińską.
Prywatnie jest tatą dwóch cudownych dziewczynek, które są bardzo surowymi krytykami
kulinarnymi. Dzięki temu wymyślił wiele zdrowych potraw, które smakują zarówno rodzicom, jak
i dzieciom. 5 lat gotował na antenie Dzień Dobry TVN, w którym nadal pojawia się gościnnie.
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we Francji i Londynie. Tam podglądał zagranicznych szefów kuchni. Szybko obok książek

Curry – bogactwo aromatu i koloru
Curry to liście, przyprawy oraz danie. Pod jedną nazwą możemy znaleźć różne określenia. Każde z nich odsyła nas do czegoś innego,
jednocześnie dając jeden wspólny mianownik - niepowtarzalny smak
i aromat.

da się głównie z liści curry, kurkumy, kuminu, chili, cynamonu, imbiru
oraz kolendry. Jednakże dostępne są także inne warianty z dodatkiem
czosnku, goździków, czy szalotki. Ta różnorodność i bogactwo pociąga
za sobą feerię barw. Najpopularniejszy jest kolor pomarańczowy, jednakże znajdziemy także mieszanki żółte, czerwone, zielone lub ciemnobrązowe.

9
W Indiach smak ten znany jest od prawie 4 tysięcy lat. W tamtych czasach nie przygotowywało się wcześniej gotowego zestawienia składników. Przyprawy łączono przed samym przygotowaniem potrawy aby
nie traciły aromatu. Okres odkryć geograficznych i zakładania kolonii
sprowadził na tamtejsze ziemnie Anglików, którzy chcieli dostarczyć
curry do kraju. Zdecydowali się na połączenie przypraw i transportowanie gotowej kompozycji.
Curry to także indyjska nazwa dań, do których dodaje się mieszankę.
Są to różnego rodzaju zupy, sosy oraz gulasze. Powszechnie potrawy te
kojarzą nam się z wersją pikantną. Jednakże możemy stworzyć różnorodne wariacje smakowe, uzupełniając je kokosem lub mlekiem kokosowym.
Kolor, aromat i różnorodność to słowa, które kojarzą nam się z curry.
Dlatego jest tak chętnie stosowane na całym świecie. Warto więc zacząć swoją przygodę z tym niezwykłym smakiem już dzisiaj.
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Filozofia smaku

Najbardziej znana wszystkim postać to mieszanka przypraw, która skła-

Zdrowie zaklęte
w mieszance przypraw
Curry jest niezwykłą mieszanką przypraw. Pochodzi z Indii, ale zyskała sławę na całym świecie. Jaką
tajemnicę skrywa i co powoduje, że jest aż tak popularna i lubiana? Czy oprócz wspaniałego aromatu
i pięknego koloru może zaoferować nam coś jeszcze?
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nosi nasze zmysły prosto do Indii, przede wszystkim
to mieszanka posiadająca niezwykle istotne właściwości dla naszego organizmu. W końcu nie bez przyczyny jest nazywana najzdrowszą przyprawą świata.
Słowa te nie są przesadzone. W skład curry wchodzi
wiele przypraw, z których każda oferuje inne korzyści. Kurkuma działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, dzięki czemu pomaga w walce z nowotworami.
Chili, cynamon oraz pieprz czarny wspomagają układ
trawienny, przyspieszając metabolizm i niwelując niestrawność. Imbir także ułatwia trawienie, ale ma też
właściwości odkażające, przeciwbólowe i jest stosowany w walce z przeziębieniem. Kumin pobudza laktację oraz działa łagodząco na bóle menstruacyjne.
Nasiona kolendry są pomocne przy obniżaniu poziomu złego cholesterolu.
Curry łączy te wszystkie walory w jedną całość,
a dodatkowo oferuje nam wyjątkowy aromat, który
pozwala cieszyć się smakiem naszych potraw.
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Curry to nie tylko niepowtarzalny smak, który prze-

Curry codziennego użytku
Każdy lubi zjeść zdrowy i smaczny posiłek. Często jednak jesteśmy tak zapracowani, że nie starcza nam czasu na zadbanie
o odpowiednią dietę. Jednakże zamiast sięgać po fast food lub
skazywać się na niepełnowartościowe danie warto skorzystać
z mądrości Indii i wprowadzić do jadłospisu curry, które wzbogaci nasze posiłki.
Samodzielne przygotowanie pasty curry pozwoli nam dobrać
składniki według własnego uznania. Obecnie potrzebne nam
przyprawy znajdziemy z łatwością w większości sklepów. A samo
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Do jej przygotowania potrzebujemy przyprawy, niewielką ilość
oleju oraz czosnek, szalotkę i papryczkę chilii. Możemy także dodać trawę cytrynową, która wzbogaci aromat świeżą nutą. Na początku musimy rozdrobnić przyprawy za pomocą młynka do kawy
lub moździerza, a następnie je uprażyć. Należy robić to ostrożnie aby ich nie przypalić, ponieważ może to zepsuć smak pasty.
Zmielone nasiona łączymy z pozostałymi wcześniej posiekanymi
składnikami. Na końcu wszystko razem wkładamy do blendera
i rozdrabniamy. Gotową pastę przekładamy do słoiczka, a na
samą górę wlewamy niewielką ilość oleju. Tak przygotowaną
przyprawę można przechowywać nawet do dwóch miesięcy.
Zdrowa, łatwa w przygotowaniu i pasuje dosłownie do wszystkiego. Czas aby zagościła na stałe i w Twojej kuchni.
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przyrządzenie pasty jest niezwykle proste.

Na dzisiejszych warsztatach poruszyliśmy tematykę curry. Czy mogliby Państwo nam o nim opowiedzieć
coś więcej?
Karolina Szaciłło: To zależy o jakim curry chcemy rozmawiać, bo mówimy i podkreślamy tutaj, że curry
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to pojęcie bardzo wielowymiarowe. Mamy liście curry, ale najbardziej kojarzona jest mieszanka curry
w proszku.
Maciej Szaciłło: Mamy też curry pod postacią pasty. W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieją różne
rodzaje past: żółta, zielona, czerwona. Takich mieszanek i past jest bardzo dużo, w zależności od regionu
i od kultury.
K. S.: Tak, Hindusi robią tzw. masale, to są dania curry, ale z różnymi przyprawami. Te przyprawy są komponowane w taki sposób, żeby miały określone wartości zdrowotne.
M. S.: Na południu używa się mleka kokosowego, w środkowych Indiach raczej królują przetwory mleczne,
wykorzystywane do przyrządzania sosów, czyli jogurt, paneer, mleko albo serwatka.

Rozmawialiśmy dzisiaj także o garam masala. Jak się je przygotowuje?
M. S.: Garam masala to mieszanka przypraw. Robi się ją bardzo prosto, wystarczy mieć młynek do mielenia, np. do kawy, albo moździerz, najlepiej kamienny, ciężki, taki żeby można było łatwo zmielić poszczególne przyprawy. A jakich potrzebujemy? Goździków, pieprzu, liści laurowych, kolendry w ziarnach. Do
tego dodajemy np. suszony imbir i wszystko później mielimy.
K.S.: W takich suchych mieszankach fajne jest to, że można je zmielić, zamknąć w słoiczku i odstawić
w suche i ciemne miejsce nawet na pół roku. Za każdym razem, kiedy jest nam potrzebna, sięgamy po nią,
nie musimy kupować gotowej, a na dodatek mamy gwarancję, że jest bardziej aromatyczna niż ta sklepowa.
M.S.: Ja się przekonałem, jak byłem w Indiach, że każda szanująca się gospodyni, robi swoje własne mieszanki korzenne i nie kupuje ich w sklepie. To mi się bardzo spodobało, bo w tym momencie rzeczywiście
można gotować potrawy jedyne w swoim rodzaju, z duszą i z pasją.
K.S.: Tak, do tego dochodzi to, do czego staramy się wszystkich przekonać, czyli gotowanie intuicyjne. Jedni lubią bardziej ostre potrawy, inni bardziej korzenne, jeszcze inni postawią na goździki. W tych mieszan-
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Wywiad z Maciejem i Karoliną Szaciłło, ekspertami Akademii Smaku Bosch

Okiem eksperta

KAŻDA SZANUJĄCA SIĘ
INDYJSKA GOSPODYNI
DOMOWA PRZYRZĄDZA
WŁASNORĘCZNIE MIESZANKI
PRZYPRAW

f

kach możemy dowolnie modyfikować składniki, w zależności od tego, na co akurat mamy ochotę.
M.S.: Dodam tylko, że zauważyłem, że te sklepowe mieszanki są z reguły bardzo ostre. Mnie to
przeszkadza, bo nie czuję korzennych przypraw, dlatego osobiście wolę zmniejszyć ilość chili na
rzecz korzeni.
Czy przyprawy przygotowane w domu powinniśmy jakoś specjalnie przechowywać?
M.S.: Jeśli zależy nam na tym, żeby taka mieszanka wytrzymała np. ze dwa miesiące, to najlepiej ją
wstawić do lodówki w zamkniętym słoiczku, albo przynajmniej w jakimś chłodnym, suchym miej-

chowywać w lodówce, nawet do dwóch miesięcy.

Okiem eksperta

Czy przygotowując takie mieszanki, pasty powinniśmy o czymś pamiętać?

Akademia Smaku BOSCH
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K.S.: Na pewno o tym, żeby nie przypalić
M.S.: To bardzo złożony temat, który zależy od konkretnej mieszanki.
Czym Państwo kierują się w kuchni?
K.S. i M.S.: Intuicją!
M.S.: Dążymy do równowagi, tylko ta równowaga dla każdego będzie oznaczać coś innego. Dla
przykładu, niektórym ostre przyprawy bardzo służą, innym mogą nawet szkodzić.
K.S.: Wiele zależy też od pory roku i naszego stanu – ja np. teraz karmię, więc absolutnie nie służą
mi ostre rzeczy, intuicyjnie przestałam mieć na nie ochotę. Zimą będziemy potrzebować więcej
bardziej rozgrzewających rzeczy, a latem raczej dążymy do tego, żeby się ochłodzić. Warto zajrzeć

Indyjskie sabdźi biriani
Składniki:

Sposób przygotowania:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W dużym garnku rozgrzać olej i podsmażyć na nim nasiona kuminu przez
2 minuty. Dodać drobno pokrojoną cebulę i lekko podsmażyć. Dodać
marchewkę pokrojoną w plastry, paprykę pokrojoną w małe kawałki, cukinię
pokrojoną w plastry, okrę, groszek oraz dynię pokrojoną w kostkę. Wymieszać
a następnie posolić łyżeczką soli, dodać ryż, garam masale i wędzoną paprykę.
Dokładnie mieszamy, zalewamy wodą i gotujemy na małym ogniu około 10
minut. Zdejmujemy z ognia, przykrywamy żeby całość doszła. Podajemy
ciepłe z jogurtem.

200 g ryżu pełnoziarnistego parboiled
3 łyżki oleju słonecznikowego
1 łyżka nasion kuminu
1 cebula
200 g dyni
3 owoce okry (opcjonalnie)
1 marchewka
1 czerwona papryka
0,5 szklanki groszku
0,5 czerwonej papryczki chilli
1,5 łyżeczki garam masala
1, 5 łyżeczki wędzonej papryki
400 ml gorącej wody
250 ml jogurtu naturalnego

do środka i zapytać siebie, na co dzisiaj mam ochotę.
Skąd Państwo czerpali inspirację do przygotowania dzisiejszego menu?
M.S.: Gotowaniem zajmuje się już od wielu lat, na początku traktowałem to jako hobby, w tej chwili
jest to już bardziej mój zawód i piszemy razem z Karoliną książki.
K.S.: Spora część dzisiejszych przepisów jest z naszej nowej książki „Karolina odNowa”, można tam
np. znaleźć mieszankę garam masala i wiele, wiele innych propozycji.
M.S.: Oprócz tego, staramy się także dzielić naszym doświadczeniem nabytym podczas różnych
podróży, w tym przypadku do Indii.
Jak z dzisiejszymi przepisami radzą sobie nasi goście?
M.S.: Do tej pory udało się nam przygotować placuszki, którymi mam wrażenie są zachwyceni, ze
względu na to że puchną i są nadziane zielonym groszkiem
K.S.: Ja natomiast sprawdzałam tajskie curry i efekt jest świetny. Goście zobaczyli rzeczywiście
na czym polega równowaga smaku, komponowanie, wielowarstwowość tych smaków. Myślę, że
będzie pysznie i będą zadowoleni.

www.facebook.com/ZdroweNieNudne.pl

Okiem eksperta

K.S.: Pasty curry, które dzisiaj też robiliśmy, można włożyć do słoiczka, nalać trochę oleju i prze-
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scu.

DOMOWA GARAM
MASALA

liście laurowe
łyżeczki ziarenek kolendry
łyżeczka kminu rzymskiego
łyeczka pieprzu w ziarenkach
łyżeczka goździków
łyżeczka cynamonu
łyżeczka suszonego imbiru
łyżeczka swieo startej gałki muszkatołowej

Sposób przygotowania:
Na suchej patelni i małym ogniu prażymy przez około 5-7 minut przyprawy w całosci. Przesypujemy je do
młynka do kawy lub moździerza. Dodajemy przyprawy
w proszku i całość mielemy lub ucieramy.
Przesypujemy do szczelnie zamknietego pojemnika.

Akademia Smaku BOSCH
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Ekspert kulinarny poleca

Składniki:

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

HERBATA Z MIESZANKĄ
CHAI MASALA

Składniki:
400 ml mleka (krowiego lub sojowego)
400 ml wody

łyżeczka chai masali
syrop z agawy, słód ryżowy lub cukier trzcinowy
do smaku

Sposób przygotowania:
Mleko z woda zagotowujemy w wysokim garnku. Zmniejszamy gaz i dodajemy herbatę oraz mie-

20szankę przypraw chai masala. Ponownie zagotowujemy. Po około minucie dodajemy syrop/słód

Ekspert kulinarny poleca

4 łyżeczki liściastej, czarnej herbaty

21

około 2 - 3 minuty.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera
warsztatów - Frisco.pl internetowy supermarket.
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lub cukier i jeszcze raz zagotowujemy. Zmniejszamy gaz do minimum i podgrzewamy jeszcze

PALAK PANEER
Składniki:
kostka paneer (lub tofu)
2 l mleka krowiego
250 g swieżego szpinaku
1/4 szklanki wody

łyżeczka soli kamiennej lub morskiej

łyżka ziaren zmielonej kolendry
czubata łyżeczka garam masali
czubata łyżeczka zmielonego kminu rzymskiego
czubata łyżeczka startego, swieżego imbiru

czerwone lub zielone chilli do smaku
Sos:
2 łyżki oleju (najlepiej ryżowego)
4 pomidory pokrojone w drobną kostkę
kostka tofu (może być wędzone) pokrojona w kostkę
3 łyżki mleka kokosowego

Sposób przygotowania:
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 odrobiną miodu i gotować do czasu, aż
się rozgotują. Żurawinę namoczyć w porto i obgotować. Po wystudzeniu połączyć z sosem mandarynkowym.
Ziemniaki ugotować z masłem w osolonej wodzie. Buraczki oczyścić i obgotować w koncentracie.
Liście sparzyć. Na ziemniaki ułożyć liście z buraczkami, 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.
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pęczek natki kolendry (lub listki z jednej doniczki)

23
Akademia Smaku BOSCH

Pasta:

Akademia Smaku BOSCH

Szef kuchni poleca

ryż basmati marki Kupiec

PARATHA NADZIEWANA
ZIELONYM GROSZKIEM
Składniki:
2 szklanki maki orkiszowej
1/2 łyżeczka soli
woda

Nadzienie:
200 g mrożonego groszku marki Bonduelle
1 łyzka masła sklarowanego
1 łyzeczka garam masali
1/4 łyżeczki suszonego imbiru
1/2 łyżeczki swieżo mielonej kolendry
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sól i pieprz do smaku

Akademia Smaku BOSCH

24sok z połowy cytryny
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szczypta skórki otartej z cytryny

Ekspert kulinarny poleca

masło sklarowane do podpieczenia

Sposób przygotowania:
Mąkę mieszamy z solą i dodajemy tyle wody, aby wyrobić dość miękkie ciasto, ale nie klejące
się do rąk. Odstawiamy w misce przykrytej sciereczką. Przygotowujemy nadzienie: groszek gotujemy w wodzie, aż stanie się miękki i łatwo będzie go rozgnieść między palcami (około 2 -3
minuty).
Groszek odsaczamy i mielemy w blenderze z przyprawami i masłem sklarowanym na gęstą pastę. Dodajemy sól i pieprz do smaku. Ciasto dzielimy na kulki wielkosci sliwki. Każda z nich
delikatnie rozwałkowujemy (podsypując mąką) na grube placki. Na środku każdego z nich
umieszczamy łyżeczkę pasty groszkowej i składamy całość w sakiewkę. Delikatnie spłaszczamy i rozwałkowujemy. Placki opiekamy z dwóch stron na suchej patelni. Pod koniec pieczenia,
kiedy pojawią sie brązowe, przypieczone pęcherzyki, placek smarujemy masłem sklarowanym
i opiekamy jeszcze chwilę.

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

TAJSKIE, ŻÓŁTE CURRY
Z TOFU

Składniki:

1 łyżka pasty miso

3 łyżki oleju (najlepiej ryżowego)

1 puszka mleka kokosowego

ryż jaśminowy marki Kupiec

warzywa: słodkie ziemniaki pokrojone

Pasta curry:
1 łyżka nasion kolendry

1 opakowanie tofu pokrojone w kost-

2 goździki

kę ti usmażone w głębokim tłuszczu

łyżeczka ziarenek czarnego pieprzu

sos sojowy do smaku

1 – 3 drobno poszatkowane, czerwone

2 łyżki syropu z agawy lub łyżka cukru

chilli (z pestkami lub bez w zależnosci

trzcinowego

od pożądanego stopnia ostrości)

sok z cytryny lub limonki do smaku
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1 łyżeczka kurkumy

garść solonych orzeszków ziemnych

1 łyżeczka swieżo startego imbiru

garść nerkowców

2 drobno poszatkowane ząbki czosnku
3 drobno poszatkowane szalotki
1 łyżka pasty miso

Sposób przygotowania:
Uprzednio oczyszczone warzywa należy ułożyć w naczyniu żaroodpornym, delikatnie skropić oliwą i posolić. Piec w temperaturze 180°C około 10 min.
Odstawić

w

chłodne

miejsce.

Upieczoną

wcześniej

cielęcinę
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cukinia pokrojona w plasterki

Akademia Smaku BOSCH

1 łyżeczka kminu rzymskiego

Ekspert poleca

czerwona papryka pokrojona w paski,

Ekspert kulinarny poleca

w kostkę,

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.

Fotorelacja

FOTORELACJA
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na Curry

Orientuj się

Akademia Smaku BOSCH
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W orientalnym
Wydaniu

Odkryj nowe smaki
Nuty smakowe Dalekiego Wschodu już od dłuższego czasu pukają
do drzwi polskiej kuchni. Inspirowani mieszankami aromatycznych
przypraw poznajemy nowe smaki łącząc je z polskimi produktami.
Co więcej, tworzy to doskonałe połączenie, więc bawmy się tymi
smakami!

Doskonałe danie na ciepło od Bonduelle!
Indyjska Fasolka Curry od Bonduelle w chwilę zmienia się
w doskonale aromatyczne danie! Wystarczy usmażyć kawałki mięsa
kurczaka lub wołowiny, doprawić solą i pieprzem. Dodać indyjską
fasolkę curry, podgrzać i gotowe!

NOWOŚĆ

31

indyjska fasolka
Curry
Curry z groszkiem
i ziemniakami
Składniki:
• Puszka Groszku Zielonego Bonduelle
• Opakowanie mleka roślinnego
• Przyprawa Curry
• Ziemniaczki
• 1 por
• Sól, pieprz

Przygotowanie:
W mleku roślinnym gotujemy cieniutko pokrojone
w plasterki, umyte ziemniaczI. kiedy staną się
miękkie, dodajemy dwie łyżki sproszkowanego
curry , pora oraz zielony groch. Gotowe danie
nakładamy na talerz.

warzywneinspiracje.pl
Więcej przepisów na:
facebook.com/BonduellePolska
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Każdy może być szefem
kuchni
Dzięki systemowi automatycznego pieczenia PerfectChef,
Piekarniki z Serii | 8 automatycznie sprawdzają stan przygotowania Twoich potraw i dostosowują optymalne ustawienia.
Z tym systemem, każdy może zostać prawdziwym szefem
34
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kuchni!

NIE ZAPOMINAJMY, ŻE CURRY
TO PRZYPRAWA I DANIE
Wywiad z Katarzyną Biegańską,
autorką bloga www.gotujzrodzinka.pl

Czym kieruje się Pani w swojej kuchni? Czy można w
niej odnaleźć egzotykę?

raziste, bo akurat takich mam domowników.
Bardzo lubię kuchnię egzotyczną, lubię z nią eksperymentować. Natomiast z racji posiadania dwójki
dzieci, które za tymi smaki niezbyt przepadają, nie
gości u mnie zbyt często. Dlatego bardziej próbuje
jej podczas wyjść do restauracji.
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Garam masala. Czy miała Pani okazję ją wcześniej
sama przygotowywać?
Ze względu na to, że kuchnia indyjska jest dla mnie
raczej „kuchnią wyjściową” to niestety nie zdarzyło mi się przygotować tej mieszanki samodzielnie
w domu. Wszystko przede mną.
Co kryje się pod nazwą curry?
Wiele osób zapomina, albo nawet nie wie o tym, że
curry to nie tylko przyprawa, ale również indyjska
potrawa. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, bo to wspaniała okazja do zgłębienia swojej wiedzy na temat egzotycznej kuchni i
poukładania tej już posiadanej. Poza tym to możliwość poznania nowych przepisów i zaskakujących
połączeń smakowych. Duże wrażenie zrobiła na
mnie herbata chai masala. Jej smak rzeczywiście
zaskakuje, jest bardzo rozgrzewająca, jak dla mnie
jednak za mało herbaciana.

Podobał się Pani wykład naszego eksperta?
Oczywiście. To, o czym wspominał dzisiaj Pan Maciej odnoszę do tego, czym zaczynam się powoli interesować, czyli Kuchnią Pięciu Przemian. W domu
na spokojnie będę próbowała zdobytą dzisiaj wiedzę poukładać sobie właśnie według wspomnianych zasad.

Akademia Smaku BOSCH
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Na językach

Przede wszystkim stawiam na szybkość w przyrządzaniu potraw. Późniejsza obróbka, gdzie nie nadzorujemy dania i nie musimy nad nim stać, może
trwać długo. Jednak samo przygotowywanie musi
być szybkie, również zdrowe i niestety niezbyt wy-

CURRY TO IDEALNA PRZYPRAWA
DO KREMOWYCH ZUP

Wywiad z Katarzyną Ceran,
autorką bloga www.bakeandtaste.blogspot.com

Wywiad z Martą Pyzik,
autorką bloga www.kolorowo-torcikowo.blogspot.com

Tematem dzisiejszym warsztatów jest orientacja na
curry. Czy stosuje Pani w swojej kuchni tę przyprawę?
W moim menu znalazło się miejsce na curry. Częściej
zimą, bo jak wspominali eksperci na spotkaniu – to
przyprawa, która ma właściwości rozgrzewające, latem raczej rzadko. Używam jej do przyprawienia kurczaka, którego podaję z ryżem lub do zup kremów.
To takie standardowe wykorzystanie tej mieszanki.

Nazwa Pani bloga wskazuje, że specjalizuje się
Pani w słodkościach. Czy w Pani kuchni można odnaleźć egzotyczne potrawy?
Niestety muszę przyznać, że raczej rzadko eksperymentuje, dlatego tej egzotyki jest u mnie mało.
Często jednak używam carry, głównie zimą (bo
przyprawa ta ma właściwości rozgrzewające) do
zup kremów. Curry najlepiej komponuje się z zupą
marchewkową i dyniową.

Co zapadło Pani w pamięć z dzisiejszego wykładu eksperta?
Zdecydowanie wszystkie informacje o curry. Do
tej pory kojarzyłam tę nazwę z gotową mieszanką
przypraw ze sklepu. Tymczasem można ją z powodzeniem przygotować w domu. Różnica w aromacie
między taką sklepową przyprawą, a tą przygotowaną
samemu jest ogromna. Warto spróbować, tym bardziej, że jak pokazał nam ekspert, jest to bardzo proste i szybkie.
Czy słyszała Pani wcześniej o garam masala?
Jak najbardziej. Jednak sama nazwa kojarzyła mi się
z dodatkami towarzyszącymi różnym daniom w popularnych restauracjach, nie zaś z przyprawą. Teraz
już wiem, że to mieszanka przypraw.

to, że lubię takie „chlebowe” rzeczy. Poza tym, to one
najbardziej kojarzą mi się z Indiami.

Tajskie pasty to feria kolorów: czerwona, żółta,
zielona. Który kolor Pani wybiera?
Do tej pory znałam tylko żółtą. Dziś pewnie się to
zmieni i będę miała okazję dowiedzieć się czegoś
więcej i posmakować pozostałych kolorów. Do tej
pory kosztowałam, a nawet sama przyrządzałam
wyłącznie żółtą pastę.
Jakich innych egzotycznych przypraw używa Pani
w swojej kuchni?

Oprócz wspomnianego już curry, sięgam także po
chili, imbir, skórki z limonki. Nie jestem pewna czy
skórkę możemy uznać za przyprawę, ale naprawdę
świetnie doprawia potrawy, nadaje im bardzo charakterystycznego posmaku. Często sięgam też po kolendrę.
Co Pani szczególnie utkwiło w pamięci z wykładu przeprowadzonego przez naszego eksperta?
Przede wszystkim to, że przyprawy bardzo podnoszą
walory smakowe wielu dań, a szczególnie te bardziej
egzotyczne. Warto używać ich częściej i więcej, bo
dbają też o nasze zdrowie. Dzisiejsze warsztaty to solidna dawka nowej wiedzy, którą będę chciała wykorzystać w swojej kuchni.
Na koniec mogę dodać, że bardzo czekam na placki
partha nadziewane pastą z zielonego groszku. Myślę,
że będą dla mnie dużą inspiracją.

Na językach

Na Pani blogu można znaleźć relacje z podróży. Czy
dzisiejsze spotkanie zainspirowało Panią do podróży
do Indii?
Pewnie. Na blogu można odnaleźć relacje z podróży
po Azji, Wietnamie, Filipinach. Zdecydowanie dodałabym do tej listy Indie. Fascynuje mnie indyjska kultura i oczywiście indyjska kuchnia. Jest bardzo bogata w różnego rodzaju smaki, przyprawy. Chciałabym
skosztować ich u źródła, poznać tajniki przygotowania i przenieść część zwyczajów do swojej kuchni.

Na które danie z naszego dzisiejszego menu czeka Pani
najbardziej?
Moją uwagę szczególnie zwróciło danie, które przygotowujemy w naszej grupie, a właściwie to jego
część – ser przygotowywany od podstaw. Gotujemy mleko, dodajemy kwas cytrynowy, żeby zagęścić
płyn. Jestem bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. Równie intrygująco zapowiadają się placki, ze względu na
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FASCYNUJĄCA KULTURA
I KUCHNIA INDII

TYLKO KUCHNIA INDYJSKA
KUSI TAKIM BOGACTWEM SMAKU
I AROMATU

wskazaniem curry. Należy ono do moich ukochanych potraw, przyrządzam je na różne sposoby.

Akademia Smaku BOSCH
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Nasi eksperci poruszyli dzisiaj temat zdrowotnych
właściwości curry. Jakie one są? Dlaczego warto
częściej stosować curry w polskiej kuchni?
Curry zdecydowanie rozgrzewa, dlatego bardzo
lubię jeść je zimą w ramach rozgrzewki. Stosuję
je jednak również latem, bo jest jedną z najzdrowszych przypraw świata. Curry ma właściwości
przeciwzapalne, przyspiesza metabolizm i procesy
trawienne, pomaga w walce z nowotworami. Jest
mieszanką niezwykle aromatycznych przypraw
mających wspaniałe właściwości, dlatego zachęcam wszystkich do dodawania jej do zup, sosów
oraz do kurczaka.
Czy znała Pani wcześniej dania, które dzisiaj przygotowywaliśmy? Czy któreś zachwyciło Panią swoim smakiem?
Znałam tylko curry, z pozostałymi zetknęłam się
dopiero na warsztatach. Wszystkie dania były pyszne, jednak najbardziej smakowało mi tajskie, żółte
curry z tofu. Potrawa prezentowała się obłędnie
dzięki kolorowym warzywom.

Jak się Pani podobały dzisiejsze warsztaty?
Warsztaty są super, panuje tutaj bardzo fajna atmosfera. Gotowanie z ekspertami jest ciekawym doświadczeniem. Osobiście dzisiaj miałam przyjemność po
raz pierwszy przyrządzić domową garam masale. Po
spotkaniu na pewno przyrządzę duży słoik tej niezwykle aromatycznej mieszanki, tym bardziej, że jej do jej
przygotowania potrzebujemy tylko kilku składników i
wolnych 10 minut.
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Dzisiaj na warsztatach poruszyliśmy tematykę
orientalną. Czy kuchnia ta jest bliska Pani sercu?
Tak, kocham kuchnię tajską i indyjską – są to zdecydowanie moje smaki. W żadnej kuchni nie ma
takich smaków i aromatów. Zapach towarzyszący
gotowaniu tego typu dań zawsze wprawia mnie
w dobry nastrój Staram się przygotowywać takie
orientalne potrawy dosyć często, ze szczególnym

Na językach

Wywiad z Pauliną Urbańczyk,
autorką bloga www.mojapasjasmaku.pl

PODRÓŻOWANIE WIĄŻE SIĘ
Z PRÓBOWANIEM
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Jest Pan zwycięzcą facebookowego konkursu marki Bosch, w którym prosiliśmy o podanie ulubionej
przyprawy oraz krótkiego uzasadnienie dokonanego wyboru. Proszę podzielić się z naszymi czytelnikami swoją odpowiedzią.
Naturalnie. Wybrałem bazylię, która w mojej kuchni
gości najczęściej. To jeden z powodów, drugi jest
taki, że ona po prostu pasuje do mnie. Już wyjaśniam dlaczego. Jest elastyczna. Każdą jej postać
(świeża czy suszona) można zastosować właściwie
do wszystkiego. Pasuje do mięs, sałatek czy nawet
deserów. Podobnie jest ze mną, robię bardzo dużo
różnych rzeczy jednocześnie.
Bazylia jest w naszej polskiej kuchni bardzo popularna. Inaczej jest z bohaterem dzisiejszego spotkania - curry. Czy znalazł miejsce w Pana kuchni?
Znam curry, ale bardziej w teorii niż w praktyce.
Po dzisiejszych warsztatach odnoszę wrażenie, że
zaniedbałem ten temat w swojej kuchni. Gotuję
głównie dla siebie, ale często też dla znajomych.
Prowadzę także blog, a właściwie stronę na Facebooku, gdzie krytykuję to co zjem, poza własnym
gotowaniem. Niestety takiego paskudnego jedzenia jest dziś coraz więcej, dlatego należy głośno
o tym mówić, piętnować złe praktyki. Egzotyki
u mnie było do tej pory mało, tym bardziej curry
jest dla mnie interesujące. Kojarzy się z Indiami, ale
ma bardzo szerokie zastosowanie. Cieszę się, że
nadarzyła się okazja, by zgłębić temat.
Czy lubi Pan kuchnię indyjską?
Właściwie to tak, bo po prostu nie ma kuchni, której bym nie lubił. Dużo podróżuję, a podróżowanie
dla mnie wiąże się z próbowaniem. Indyjska kuchnia jest bliska polskim smakom. Jest orientalna,
a mimo to bliska naszemu gustowi kulinarnemu.
Musimy tylko wiedzieć w jakiś sposób przygotowywać dania indyjskie, by były smaczne także dla nas.
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Czego ciekawego dowiedział się Pan podczas dzisiejszych warsztatów?
Poznałem ciekawe przepisy, które z przyjemnością
spróbuję odtworzyć w swojej kuchni. To podstawa.
Eksperci pokazali nam także różne kruczki i techniki
gotowania związane z kuchnią indyjską. Jestem pod
wielkim wrażeniem ich wiedzy, to prawdziwi mistrzowie. Dzięki tej wiedzy mogę poeksperymentować
z egzotyką, z carry i nie będę musiał wkładać w to
dużo wysiłku.
Jak się Panu podoba sama idea warsztatów?
Podoba mi się pomaganie i jego smaczny efekt.
W powietrzu unoszą się pyszne zapachy. Uczestnicy
wspólnie gotują, z kilkoma osobami miałem przyjemność robić to nawet wcześniej. Niemniej jednak
to nowe doświadczenie, bardzo cenne. Mógłbym
uczestniczyć w takich spotkaniach częściej.
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Wywiad z Robertem Stawskim,
zwycięzcą facebookowego konkursu marki Bosch

Bez szronu i lodu
Nowoczesna technologia NoFrost, w którą wyposażone zostały chłodziarko – zamrażarki marki Bosch sprawia, że nie ma już konieczności rozmrażania lodówki. Dodatkową zaletą systemu NoFrost jest również lepsza wydajność zamrażarki dzięki chłodzeniu bez lodu, a także
zachowanie świeżości i wartości odżywczych produktów na dłużej!
A teraz, dodatkowo przy zakupie innowacyjnych chłodziarko-zamraża-
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rek marki Bosch z funkcją NoFrost otrzymasz, aż 300zł w prezencie!
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