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OPOWIEMY CI BAJKĘ O CHLEBIE…
Dawno, dawno temu w starożytnym Egipcie, pewna niewolnica miała przygotować placki dla swojego pana. Przyrządzoną papkę zbożową zostawiła na
słońcu i zupełnie o niej zapomniała. Kiedy odkryła swoje niedbalstwo, okazało się że papka zdążyła już sfermentować. Kobieta obawiając się kary, mimo
wszystko postanowiła upiec placki, które były o wiele pulchniejsze i smaczniejsze od tych szykowanych tradycyjnie. Historia ma szczęśliwe zakończenie,
które trwa po dziś.
To tylko jedna z wielu licznych opowieści, w której próbujemy odgadnąć skąd
się wziął zakwas. Czy to było dzieło przypadku czy świadome eksperymenty,
jedno jest pewne, zakwas wytwarzany jest w niezmienionej formie od ponad
4000 lat.
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O tym, jak istotna
jest kasza
w codziennej diecie

Lipcowy magazyn poświęcimy temu, co o poranku najbardziej działa na na-

- opowiada ekspert spotkania
Monika Mrozowska
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spotkania
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poleca
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sze zmysły i pobudza apetyt. To on gości w naszym menu najczęściej, jedzą
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polecają:
Chińskie
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Budyń z kaszy
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wg Moniki Mrozowskiej
Mus
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w pomarańczy
Golas lubelski

Pęczakotto bałtyckie

go niemal wszyscy. Wyjątkowo dobrze smakuje sam, jak i w towarzystwie

Portobello faszerowany
kaszą jęczmienną
Świeża sałatka
sałat z pęczaku
i popcornem z kaszy gryczanej
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dowolnie dobranych dodatków. Chleb.
Czy wiesz o nim wszystko? Poznaj tajemnice złocistego wypieku zdradzone
nam przez eksperta Tomasza Morawieckiego.
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Tomasz Morawiecki
Bloger, pasjonat kuchni i muzyki

Wierny idei DIY od kilku lat eksperymentuje w kuchni dla siebie
i rodziny. Prowadzi warsztaty z gotowania, pieczenia w piekarniku
i piecu chlebowym. Współpracował z magazynem Usta i Estilo. Od
wielu lat zajmuje się zagadnieniem „zdrowej żywności” poprzez
ciągłe poszukiwanie w polskich gospodarstwach sezonowych
produktów wolnych do chemii. Na co dzień związany ze Sklepem
Słonecznym na Żoliborzu.
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Dlaczego warto piec chleb?
Ile razy zrezygnowałaś z upieczenia pysznego, świeżego chleba,
tkwiąc w błędnym przeświadczeniu, że zajmuje to zbyt dużo czasu,
a dodatkowo jest trudne? Nie podejmujesz wyzwania, uważając, że
nie dasz rady. Czy aby na pewno?

chleba na zakwasie potrzebne jest 1.5 dnia, ale czynności, które wykonujemy przy pieczeniu chleba na zakwasie trwają łącznie 45 minut
– mówi. Wystarczy więc, chwila cierpliwości i trochę chęci, aby cieszyć
się smakiem własnoręcznie wytworzonego chleba.
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Dlaczego warto podjąć tę próbę? Przede wszystkim dlatego, że mamy
pełną kontrolę nad tym, co dodajemy do naszego wypieku. Korzystamy
tylko z najlepszej jakości składników, a dodatkowo możemy urozmaicić
nasz chleb tym, na co akurat mamy ochotę – pestki dyni, słonecznik,
sezam a może suszone pomidory? Ogranicza nas tylko wyobraźnia!
Czasem warto jest poświęcić chwilę czasu, aby przygotować pyszne,
chrupiące pieczywo samodzielnie i cieszyć się jego niepowtarzalnym
smakiem. To co, spróbujecie?
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wa nie jest wcale trudnym, ani czasochłonnym zadaniem. Na wypiek

Filozofia smaku

Jak przekonuje ekspert Tomasz Morawiecki, wypiek własnego pieczy-

Chleb w diecie
bezglutenowej?
Wraz z rozwojem nauki dowiadujemy się nowych
rzeczy o otaczającym nas świecie. Mamy coraz więcej informacji o produktach żywnościowych. Więcej wiemy też o swoim organizmie, o alergiach oraz
o tym jak sobie z nimi radzić.
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Jest to choroba przez którą ludzki organizm nie toleruje glutenu, czyli białka znajdującego się w ziarnach
zbóż. Wiąże się to z koniecznością ograniczenia diety.
Najczęściej zaczyna się od zaprzestania spożywania
chleba. Dla wielu jest to bardzo bolesne, jesteśmy
bowiem narodem, który darzy go niezwykłym upodobaniem.
Jest na to jednak sposób. Chleb bezglutenowy, dostępny w sklepach ze zdrową żywnością. Mimo, że
jest bezpieczny dla alergików, to jego walory smakowe pozostawiają wiele do życzenia. Cena także nie
jest zachęcająca. Warto więc pokusić się przygotowanie takiego wypieku samemu. Nie wymaga to wiele
pracy, ani trudnych do zdobycia składników.
Zakwas można przygotować z mąki ryżowej, która
jest bardzo wartościowa (zawiera potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo oraz cynk), zaś sam chleb z mąki
ryżowej, gryczanej oraz mąki z tapioki. Do tego wystarczy dodać nasiona lnu oraz sezam, by wydobyć
nową nutę smakową.

11
Akademia Smaku BOSCH

Filozofia smaku

W dzisiejszych czasach, wiele osób cierpi na celiakię.

Chleb lubi cierpliwość
Przyzwyczailiśmy się do szybkiego dostępu do naszych ulubionych wypieków. Jeżeli jednak, decydujemy się na to, aby samemu przygotowywać pieczywo musimy koniecznie uzbroić się
w cierpliwość.
Żyjemy szybko, ciągle w biegu, przyzwyczajeni do tego, że
wszystko musimy mieć już, natychmiast. Tymczasem przygotowanie chleba pozwoli nam trochę zwolnić, nauczy cierpliwości
i skupienia. Spróbujcie.
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składników pochłania go o wiele więcej. W pierwszej kolejności
przyrządzamy zakwas z mąki i wody i odstawiamy, pamiętając
by go regularnie mieszać i „dokarmiać”. Bardzo ważna jest także
temperatura, ta optymalna to 25-27 ºC. Idealne miejsca do rozwoju zakwasu to rozgrzany od słońca parapet (ważne jest jednak
by chronić zakwas przed promieniami słonecznymi) , piec na którym grzejemy wodę czy stolik przy rozgrzanym kaloryferze.
Z gotowego zakwasu wyrabiamy chleb. Przed włożeniem ciasta
do pieca odstawmy je, by zdążyło ładnie wyrosnąć. Zakwas, którego nie udało się nam wykorzystać można przechowywać w lodówce nawet do 14 dni. Po wyjęciu trzeba nad nim tylko popracować i koniecznie ocieplić.
Rozpoczynając przygodę z wypiekaniem pieczywa, należy pamiętać, aby się nie poddawać i próbować. Bez odpowiedniego
podejścia, przygoda z pieczeniem chleba może się szybko zakończyć. Nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Istotne, aby znaleźć
swój własny sposób pieczenia, a potem cieszyć się wspaniałym
smakiem!
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Samo pieczenie zabiera niewiele czasu, to proces przygotowania

MĄKA, WODA
I ODROBINA MAGII
Wywiad z Tomaszem Morawieckim, ekspertem Akademii Smaku Bosch

Wypiek pieczywa większości z nas kojarzy się z bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem. Czy to

kilka razy. Kolejny etap to formowanie chleba i pozostawienie go do wyrośnięcia. Pieczemy i cieszy-

15

Zdecydowanie nie jest to prawda, choć sam kiedyś tak myślałem. Na wypiek chleba na zakwasie potrzebne jest 1,5 dnia, ale czynności, które wykonujemy przy pieczeniu chleba na zakwasie trwają łącznie - podliczyłem to specjalnie na dzisiejsze spotkanie - 45 minut. Chleb przyrządzamy etapami, stąd
błędne przekonanie, że jego przygotowanie jest bardzo czasochłonne. Rano, przed pracą, karmimy
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my się pysznym, świeżym chlebem. Widzimy więc, że samo przygotowanie nie zabiera wiele czasu,
a efekt wart jest czekania.

Który chleb jest lepszy? Ten przygotowany na zakwasie czy ten na drożdżach?
Na zakwasie. Chociażby z powodu obecności kwasu mlekowego w zakwasie, który naturalnie występuje w naszym organizmie. Bakterie kwasu mlekowego zabijają niektóre komórki rakotwórcze, a także
dobrze wpływają na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Śmiało możemy więc powiedzieć, że
chleb pieczony na zakwasie dba o nasze zdrowie. Poza tym chleb ten jest o wiele trwalszy. Zakwas
naturalnie konserwuje chleb. Istnieje naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, by na takim wypieku pojawiła się pleśń. Można zabrać go do plecaka na dwutygodniowy wyjazd w góry i na pewno
przez cały ten czas będzie dobry. Dzieje się tak dlatego, że mamy kontrolę nad produkcją od samego
początku, obserwujemy żywe organizmy, widzimy jak pracują, spulchniają. To zupełnie coś innego niż
pójście do sklepu po gotową paczkę drożdży.
Jak przygotować dobry zakwas?
Osobiście próbowałem różnych metod, natomiast ta która jest już sprawdzona przeze mnie polega
na łączeniu mąki żytniej, razowej i wody. 100 gram mąki i 100 gram wody mieszamy i odstawiamy
na 24 godziny. Następnego dnia wyjmujemy połowę tego, co powstało i znowu wsypujemy 100 gram
mąki (żytniej i razowej) i 100 gram wody. Czekamy kolejne 24 godziny. Po tym czasie rozpoczynamy
proces dokarmiania co 12 godzin. Zakwas jest aktywny mniej więcej po 4-5 dniach, oczywiście jeżeli
w mieszkaniu, w domu nie było silniejszych bakterii, które przeszkodziły w powstawaniu zakwasu.
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zakwas, po pracy wstawiamy zaczyn. Te czynności trwają maksymalnie 10 minut. Zakwas dokarmiamy

Okiem eksperta

jest rzeczywiście prawda?

f

Podsumowując, co jest potrzebne do przygotowania dobrego zakwasu? Mąka, woda i dużo wiary,
bo jest w tym coś z magii.
O czym powinniśmy pamiętać, kiedy chcemy wypiekać swój chleb?
Przede wszystkim o dobrej temperaturze w czasie produkcji. Temperatura wody powinna mieć
poniżej 60 stopni. Do tego bardzo dobrej jakości mąka z dobrego młyna. Z taniej mąki chleb może
nam nie wyjść. Polecam zakup mąki w sklepach ze zdrową żywnością. Jeśli będziemy pamiętać
o temperaturze i o mące a zapomnimy o tym, że musimy dbać o nasz zakwas, to nie otrzymamy
dobrego wypieku. Dbałość o szczegóły jest w tym przypadku bardzo ważna.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Nie wolno wstawiać do piekarnika niewyrośniętego ciasta, ponieważ ten nie urośnie pod wpływem

•

temperatury i otrzymamy w ten sposób zakalec. Trzecia wskazówka to cierpliwości, a właściwie
•

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.

Okiem eksperta

także o tym, że chleb musi mieć czas aby wyrosnąć. Czasem będzie to 12 godzin, innym razem 18.

Akademia Smaku BOSCH
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nawet pokłady cierpliwości.

•

•

•

•

Skąd u Pana takie zamiłowanie do chleba?

•

Pochodzę z licznej rodziny, było nas dziewięcioro. Bez chleba trudno byłoby nas wyżywić. A my
•

bardzo go lubiliśmy. Potem zostałem tatą bliźniaków i po prostu chciałem dać im to, co najlepsze.

•

Poza tym nasłuchałem się w życiu sporo punk rocka i idea DIY jest mi bardzo bliska. Jak mamy nad
•

•

czymś kontrolę, to ma to większą wartość i głębszy sens.
•

•

•

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

Skomponował Pan menu na dzisiejsze spotkanie, dlaczego właśnie takie propozycje się w nim znalazły?
Chciałem byśmy przygotowali dzisiaj zróżnicowane wypieki. Dla każdego coś dobrego, dlatego
w menu znalazł się chleb bezglutenowy, białe orkiszowe buły (może pamiętacie je z dzieciństwa?),
razowe. Do tego placek bezglutenowy, który powstał gdy jeszcze dieta bezglutenowa nie była taka
modna.

www.facebook.com/ZdroweNieNudne.pl
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Tak, trzy. Pieczcie do oporu. Trzeba próbować i się nie zrażać. To podstawa. Musimy pamiętać

Okiem eksperta

Indyjskie sabdźi biriani

Jakieś rady dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z chlebem?

BUŁKI ORKISZOWE
(10 SZT.)

Akademia Smaku BOSCH
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250g mąki orkiszowej jasnej
250g pszennej graham typ 1850
300ml wody
Łyzka masła
Łyzka kminku
Łyzeczka drożdzy suszonych
Łyżka miodu
Sól
Jajko
Pestki: słonecznik, dynia, nasiona czarnuszki, sezam

Sposób przygotowania:
Make orkiszowa, make pszenna, drozdze i sól dokładnie wymieszac. Dodac 300 ml wody, łyzke miękkiego masła i łyżke miodu,
zagniatać ciasto przez około 10 min. Odstawić do wyrośnięcia
na 1,5h.
Uformować bułki i odstawić na kolejne pół godziny do podrosnięcia. Wierzch bułek posmarować jajkiem i posypać ziarnami.
Piec w temp. 200°C przez 13 min.

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

Składniki:

CHLEB
BEZGLUTENOWY

Składniki:
200g mąki ryżowej
200g mąki gryczanej

300ml wody
Zakwas
Nasiona lnu: dwie łyżki
Sól

Sposób przygotowania:
Mąkę ryżową, gryczaną oraz make z tapioki wymieszać z lnem

20i solą. Dodać szklankę zakwasuryżowego, 300ml wody oraz

Ekspert kulinarny poleca

100g mąki z tapioki

21

posypać sezamem i pozostawić do wyrastania na noc. Piec
w temp. 190°C przez godzinę.

Wszystkie produkty, z których korzystali eksperci oraz uczestnicy
Akademii Smaku, zostały ufundowane przez partnera warsztatów Frisco.pl internetowy supermarket.
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łyżkę oliwy. Mieszać miksturę kilka minut. Wlać do formy,

CHLEB ŻYTNI RAZOWY
Z FIGAMI
I ORZECHAMI

Składniki:

Szef kuchni poleca

240 ml wody
Szklanka zakwasu aktywnego

Na chleb:
500g mąki żytniej razowej
340g mąki żytniej jasnej (typ 720)
480ml wody

Akademia Smaku BOSCH

22 50g fig
50g orzechów włoskich
Szczypta soli

Sposób przygotowania:
Składniki na zaczyn dobrze ze sobą wymieszać i zostawić
na 12-18h.
Kiedy zaczyn wyrośnie, dodać do niego przesiane obie mąki
i wodę, mieszać przez 10min drewnianą łyzką. Nastepnę
dodać sól, figi i orzechy. Ugniatać rękami przez 5 min. Zostawić na godzinę.
Po godzinie formować bochenki, następnie odstawić je na
papier do pieczenia na 6-15h.
Piec 15 min. w temp. 250°C i 20 min w temp 200°C. Ostudzić.

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

23
Akademia Smaku BOSCH

150g mąki

Ekspert kulinarny poleca

Zaczyn:

SOCCA

Składniki:
Szklanka mąki z cieciorki
Szklanka wody

0,5 łyżeczki soli

Opcjonalnie:
łyżka posiekanych świeżych ziół ( rozmaryn, tymianek,
oregano)
1-2 ząbki czosnku mielonego
2 łyżeczki przyprawy (chili w proszku, kminek, wędzona

24
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papryka Za’atar)

Ekspert kulinarny poleca

1,5 łyżki oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:
Kubek mąki z cieciorki wymieszać z kubkiem wody, łyżka oliwy
i odrobiną soli. Pozostawić na godzinę, by mąka zaabsorbowała płyn. Następnie rozgrzać piekarnik do 220°C razem z blachą,
na którą wlejemy mase chlebową. Gdy piekarnik sie rozgrzeje
wyjąć rozgrzaną blachę, skropić ją oliwą, szybko wylać na nią
mase wymieszaną trzepaczką. W tym momencie można posypać ziołami (rozmaryn, za’atar, tymianek). Piec przez 3-6 min.

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

FOTORELACJA

i solą

Akademia Smaku BOSCH

Chlebem

Akademia Smaku BOSCH
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Fotorelacja

PIEKARSKIE
WARIACJE
CHLEBEK Z FASOLKĄ
SZPARAGOWĄ ZIELONĄ

Dziś pieczywo wcale nie musi być nudne. Oprócz wariacji, które
możemy znaleźć w piekarniach warto również skusić się na
własny wypiek. To wcale nie musi być trudne i długotrwałe, a jakże
pyszne! Szczególnie, jeśli wzbogacimy je zdrowymi i kolorowymi
warzywami.

Korzyści z warzyw Gotowanych
na parze Bonduelle:

Akademia Smaku BOSCH
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-

idealny smak

-

wyjątkowa chrupkość

-

piękny kolor

-

pełne wartości odżywczych

WARKOCZE
Z CZERWONĄ FASOLĄ
Składniki:
• pół puszki Czerwonej Fasoli
„Gotowane na parze”
• ciasto francuskie
• 3 ząbki czosnku
• musztarda
• sezam

Przygotowanie:

CHLEBEK Z CIECIORKĄ
I SEZAMEM
Składniki:
• puszka Cieciorki “Gotowane na parze”
• 2 szklanki mąki
• 10 g drożdży
• ¾ szklanki ciepłej wody
• łyżka oliwy
• łyżka cukru
• ½ łyżki soli
• sezam

Przygotowanie:
¾ szklanki ciepłej wody mieszamy z drożdżami,
oliwą, cukrem i solą. Kiedy drożdże zaczną
pracować, dodajemy jeszcze 2 szklanki mąki
i dokładnie zagniatamy ciasto – ma być sprężyste
i klejące. Z ciasta formujemy kulę i odstawiamy
do wyrośnięcia na 1,5 godziny. Po tym czasie
formujemy okrągły chlebek, w który wbijamy
ziarna cieciorki. Całość posypujemy sezamem
i pieczemy około 20 minut w piekarniku
nagrzanym do 220°C.

Składniki:
• Fasolka Szparagowa Zielona Cięta
„Już przygotowane na parze”
• 2 szklanki mąki
• 10 g drożdży
• ¾ szklanki ciepłej wody
• łyżka oliwy
• łyżka cukru
• ½ łyżki soli
• sezam

Przygotowanie:
15 minut przed rozpoczęciem wyjmujemy
z zamrażalnika Fasolkę Szparagową Zieloną Ciętą
„Już przygotowane na parze”. ¾ szklanki ciepłej
wody mieszamy z drożdżami, oliwą, cukrem
i solą. Kiedy drożdże zaczną pracować, dodajemy
jeszcze 2 szklanki mąki i dokładnie zagniatamy
ciasto – ma być sprężyste i klejące. Z ciasta
formujemy kulę i odstawiamy do wyrośnięcia na
1,5 godziny. Po tym czasie formujemy podłużny
chlebek i nacinamy tak, aby w nacięcia położyć
fasolkę szparagową. Pieczemy w 220°C przez
20 minut.

Ciasto francuskie wałkujemy i smarujemy
rozgniecionym czosnkiem z musztardą,
dzielimy na 9 równych długich pasów. Każdy
z nich skręcamy tak, aby część z musztardą była
w środku i formujemy warkocze. Dodajemy
czerwoną fasolę, smarujemy roztrzepanym
jajkiem i posypujemy grubą solą. Pieczemy przez
15 minut w piekarniku nagrzanym do 220°C.

warzywneinspiracje.pl
Więcej przepisów na:
facebook.com/BonduellePolska
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Tak jak lubisz!
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Zachwyć wszystkich
idealnymi wypiekami
Letnie wypieki, to idealne desery na ciepłe dni. Dzięki nowym piekarnikom Serie | 8, pieczenie jeszcze nigdy nie było takie proste!
Funkcja PerfectBake, mierzy poziom wilgotności wewnątrz piekarnika i automatycznie dostosowuje rodzaj grzania, temperaturę oraz
czas przygotowywania potrawy. Wszystko po to, aby końcowy efekt
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był perfekcyjny i… smaczny!

NAJLEPSZY CHLEB WYPIEKAM
W ŻELIWNYM GARNKU

Na językach

Wywiad z Anną Warzechą,
autorką bloga www.aronia-wiemcojem.blogspot.com
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Pisze Pani o sobie „Jestem miłośniczką domowych
posiłków, na bazie zdrowych, naturalnych produktów”. Czy chleb również przygotowuje Pani samodzielnie?
Tak, już od dłuższego czasu. Wypiekam różne rodzaje chleba, pamiętając o tym, by cały czas wprowadzać jakieś nowości do mojego chlebowego
menu. Przygotowuję je zarówno na drożdżach, jak
i na zakwasie. Piekłam już w maszynie, w piekarniku a nawet w żeliwnym garnku. I właśnie z tego
garnka smakuje nam najbardziej, jest taki chrupiący. Ten z maszyny z kolei jest, moim zdaniem, jakby
„ukiszony”. Polecam zatem garnek, efekt naprawdę
może być zadziwiający.

wo. Staram się pozyskiwać produkty u źródła, by
były jak najmniej przetworzone. Dotyczy to wszystkich działów kulinarnych, czy chodzi o pieczenia
chleba czy przygotowanie innych posiłków.

Jaki jest Pani ulubiony rodzaj pieczywa?
Jestem zwolenniczką cięższego pieczywa: razowego z dużą ilością ziaren. Jest wyraziste i przede
wszystkim zdrowe.

Jak się Pani podoba na dzisiejszych warsztatach?
Panuje tutaj wspaniała, serdeczna atmosfera. Podczas takich warsztatów można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznać nowe przepisy, skosztować na miejscu tego, co wspólnie przyrządzimy.
Poza tym mamy możliwość zobaczyć nowości sprzętowe. Świetna inicjatywa.

Czy ma Pani jakąś zasadę, którą kieruje się w kuchni?
W mojej kuchni musi być przede wszystkim zdro-

Na którą z dzisiejszych chlebowych propozycji czeka
Pani najbardziej?
Zdecydowanie na tę bezglutenową. Z różnych przyczyn (i na pewno nie jest to dieta) aktualnie nie
spożywam chleba. Myślę więc, że ten bezglutenowy może się okazać dla mnie idealny. Kiedyś sama
próbowałam go przyrządzić, ale szczerze mówiąc
nie zachwycił mnie. Może ten przygotowany dzisiaj
pozwoli mi zmienić zdanie w tej kwestii.
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W NASZYM DOMU KRÓLUJE CHLEB
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Jakie są Państwa doświadczenia z samodzielnym wypiekaniem pieczywa?
Zaczynaliśmy od wypiekania chleba na drożdżach.
Ten na zakwasie spróbowaliśmy przygotować tylko
raz i niestety nie byliśmy zadowoleni z rezultatu. Wychodzi na to, że po prostu nie potrafimy opiekować
się zakwasem. Może dzisiaj się to zmieni. Z tych drożdżowych jesteśmy bardzo zadowoleni. Pieczemy w
piekarniku lub żeliwnym garnku bardzo różne typy
pieczywa, nie tylko chleby, ale także bułki, bagietki.
Najczęściej pieczeniu poświęcamy się w weekendy i zdecydowanie namawiamy do tego wszystkich.

Trzeba pamiętać tylko o tym, by próbować, czytać
i przede wszystkim się nie bać.
Dzisiaj przygotowujemy na warsztatach kilka rodzajów pieczywa. Na które czekają Państwo najbardziej?
Próbowaliśmy już chleba żytniego z figami i orzechami i jest naprawdę bardzo dobry. Zastanawiamy się
teraz jak będzie smakował ze smalcem, bądź domową wędliną. Czekamy też na soccę, jesteśmy bardzo
ciekawi jak smakuje.
Czy mają Państwo jakąś zasadę, którą kierują się
w kuchni?
Jak najbardziej. Gotujmy z sercem. W niektórym
przypadkach warto też ściśle przestrzegać określonych w przepisie miar i składników. Czasem improwizacja po prostu nie jest wskazana.
Jak się Państwu podoba na warsztatach?
Bardzo. Szczególnie asortyment AGD – gotowanie na
parze i ta szuflada grzewcza. Oprócz tego miło tak
wspólnie gotować, piec no i oczywiście degustować.
Niezwykle intensywne i inspirujące doświadczenie.

NASZA RADA:
DUŻO PIECZCIE

I NIE PODDAWAJCIE SIĘ,
GDY COŚ NIE WYJDZIE
Wywiad z Magdaleną i Pawłem
Marder, autorami bloga chleby.info
Prowadzą Państwo bloga o nazwie chleby.info. Skąd
u Państwa takie zamiłowanie do wypieków?
Szukaliśmy jakiegoś kreatywnego zajęcia, który wypełniłoby w pełni nasz wolny czas. Znudziło się nam przesiadywanie w knajpach, siedzenie przy komputerze czy
przed telewizorem. W ten sposób zrodził się pomysł
pieczenia własnego chleba. Czynność ta daje nam niesamowitą satysfakcję.
Czy zdarza się Państwu jeszcze kupować chleb?
Tak, ale bardzo rzadko. Właściwie można powiedzieć,
że tylko w kryzysowych sytuacjach, takich jak brak prądu czy wody. Poza tym kupowany chleb jemy, gdy jesteśmy u kogoś.
Co Państwo częściej wybierają: chleb na zakwasie czy na
drożdżach?
Ten na zakwasie jest jednak bardziej pracochłonny,
zabieramy się za jego przygotowanie, gdy mamy czas.
Jeśli tego czasu bardzo brakuje, to wybieramy ten na
drożdżach. Wszystko zależy też od tego, na co akurat
mamy ochotę i od naszych preferencji, a są one różne.
Mąż przepada za pieczywem pszennym na drożdżach.
Ja z kolei wybieram pieczywo żytnie na zakwasie. W
końcu o linię (jakąkolwiek) trzeba dbać.

Wypiekiem pieczywa zajmują się Państwo już od dłuższego czasu. Czy mają Państwo jakieś rady dla tych,
którzy dopiero rozpoczynają swoją chlebową przygodę?
Nie załamujcie się, nam też czasami nie wyszło My
też zabiliśmy zakwas, wyszedł nam zakalec, ale jeżeli
bardzo nam zależy to zawsze znajdzie się odrobina
czasu i siły. Od wielu osób usłyszeliśmy, że to jest
zbyt czasochłonne, że praca i domowe obowiązki
nam nie pozwalają. Tymczasem to naprawdę nie trwa
długo, wystarczy tylko trochę zorganizowania. Większość chlebów na zakwasie wyrasta w nocy, kiedy my
śpimy. Rano czeka na nas pyszny, świeży, chrupiący
i własnoręcznie przygotowany chleb. Czy może być
coś fajniejszego?
Jakimi zasadami kierują się Państwo w kuchni?
Wszystko, co możemy zrobić sami, robimy sami.
Zaczęliśmy od chleba, a teraz rozpoczynamy naszą
przygodę z wytwarzaniem serów i wędlin, których już
nie kupujemy w sklepie. Co ciekawe, nawet na kupowanym mleku można zrobić ser, to taka mała podpowiedź dla tych, którzy nie mają dostępu do mleka
prosto od krowy. Mieszkańcy miast także mają duże
pole do popisu w kwestii własnoręcznego wyrobu jedzenia, trzeba tylko chcieć.
Czy podobało się Państwu dzisiejsze spotkanie?
Panuje tutaj bardzo przyjemna atmosfera. Jest dużo
przestrzeni, dzięki czemu gotuje się wszystkim zgromadzonym wygodnie. Byliśmy na wielu warsztatach i
często brakuje miejsca, czy dobrego sprzętu, na którym można pracować. Tutaj wszystko dopięte jest na
ostatni guzik. Pozwala to na skupienie się i poznanie
nowych cennych inspiracji.

Na językach

Tematem dzisiejszych warsztatów jest chleb. Wielu z
nas kojarzy się z on z domem, zapachem świeżych wypieków. A z czym Państwu kojarzy się chleb?
Z dniem codziennym, ponieważ w naszym domu nie
wyobrażamy sobie posiłku bez pieczywa. Lubimy
jeść chleb i przygotowywać różne dodatki do niego.
Prócz wypiekania chleba, przygotowujemy też swoje wędliny, swoje kiełbasy – zarówno w słoikach, jak
i we flaczkach, wędliny długo dojrzewające. Mamy
bardzo bogaty asortyment posiłków przygotowywanych własnoręcznie od początku do końca.
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Na językach

Wywiad z Jolantą Perz-Straga oraz Piotrem Straga,
autorami bloga www.straga.pl

ZAKWAS NAJLEPIEJ DOSTAĆ
W PREZENCIE
Wywiad z Marzeną Szkodzińską,
autorką bloga www.kulinarneszalenstwamaniusi.blogspot.com

Temat dzisiejszych warsztatów to „Chlebem i solą”.
Czy Pani ma swój ulubiony rodzaj pieczywa?
Uwielbiam chleby z dodatkiem mąki pszennej i żytniej. Sprawdzają się najlepiej, zarówno przygotowane na zakwasie, jak i na drożdżach.
Na Pani blogu można znaleźć zakładkę „Porady”,
czy miałaby Pani jakieś rady, dla tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wypiekaniem
chleba?
Tak, mam jedną radę. Najlepiej dostać zakwas od
kogoś w prezencie. Ewentualnie można spróbować zrobić go samemu, a jak nie wyjdzie to trudno, nie przejmować się, szukać dalej. Wiem, że
powstały nawet banki zakwasów, gdzie można go
zdobyć. No i oczywiście zacząć piec – to jest ważne, nie bać się.

Dzisiaj będziemy przygotowywać kilka wypieków – na
który Pani czeka najbardziej?
Zdecydowanie na bułki orkiszowe z ziarnami. Chleb
z orzechami i figami znam, za bezglutenowym pieczywem raczej nie przepadam. Mam więc swoich faworytów i już nie mogę się doczekać.

Na językach

A Pani od czego zaczęła wypiekanie pieczywa?
Pierwszy raz przygotowałam wypieki na drożdżach:
bułki i chleby. Dopiero później przyszedł czas na zakwas, pszenny przede wszystkim. Kolejny etap to zakwas żytni, razowy i tak po kolei próbuję kolejnych
kombinacji.
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W rozmowie wspomniała Pani, że gotowanie to Panie wielka pasja. Jak się to zaczęło?
Moja miłość do gotowania swymi początkami sięga
dzieciństwa. Pamiętam, jak siedziałam z mamą w
kuchni, pomagałam jej i podpatrywałam jak przygotowuje różne potrawy. Ona i moja babcia wiele mnie wtedy nauczyły. Potem założyłam własną
rodzinę i od początku wiedziałam, że chcę dawać
im to, co najlepsze, dlatego sama gotowałam, mieszałam, piekłam, eksperymentowałam. Rok temu
założyłam bloga kulinarnego, a właściwie zrobił to
mój mąż. Założył stronę, mnie posadził na krześle przed komputerem i powiedział: „A teraz pisz”.
Spełniam się więc teraz podwójnie: przyrządzam
potrawy i dzielę się nimi ze światem. Kiedy próbuję, łączę smaki jestem w swoim żywiole. To mi pomaga się odprężyć. Nawet jeśli coś nie wychodzi,
to robię to do skutku. Taka już jestem.
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Zaplanuj swoje zmywanie
Ty jesteś w pracy, a w tym czasie Twoje naczynia stają się idealnie czyste. Niemożliwe? Z funkcją opóźnienie czasu startu, w którą wyposażone zostały zmywarki Bosch to możliwe! Dzięki niej, możesz usta-
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wić rozpoczęcie startu zmywania w dowolnej chwili w ciągu dnia!

