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Z KIM I Z CZYM „TO SIĘ JE”
„Akademia Smaku” to szeroko zakrojony kurs gotowania online, który łączy
wiedzę, praktykę i pomysłowe rozwiązania kulinarne.
Udowadniamy, że każdy może zostać prawdziwym mistrzem w swojej kuchni!
Poznajcie bliżej smak i aromat naszej akademii. Przed Wami kolegium redakcyjne Akademii Smaku.

Kolegium Redakcyjne
TO M A S Z JA K U B I A K - S Z E F K U CH N I
Profesjonalny kucharz i dziennikarz kulinarny. W kuchni charyzmatyczny
i kreatywny, inspiruje i uczy prawdziwej sztuki gotowania.
W „Akademii Smaku” Tomasz sprawuje merytoryczną pieczę nad projektem, odkrywa tajemnice swojego kulinarnego warsztatu, ale przede
wszystkim przekonuje, że gotowanie to prawdziwa przyjemność, a mistrzostwo w tej dziedzinie jest w zasięgu każdego, kto lubi gotować.

Kucharz pasjonat, zaprawiony w wielu kulinarnych bojach, a zwłaszcza
w naprawdę ognistej kuchni jako gwiazda kulinarnego show „Hell’s Kitchen”. Swoją żywą pasją i pomysłami dzieli się z licznymi fanami na kulinarnym vlogu: „Kocham gotować”.
Piotr ceni sobie innowacyjne idee, kulinarną kreatywność i sporą dawkę
kuchennej fantazji. Jako współtwórca „Akademii Smaku” będzie radził,
inspirował i pokazywał Wam jeszcze więcej swoich pomysłów.

TO M A S Z L ACH
Kulinarny bloger inspirujący wielu czytelników swoimi znakomitymi
przepisami publikowanymi na blogu zajadam.pl.
Pasjonaci gotowania znajdą na nim prawdziwe kuchenne przeboje. Teraz, jako współtwórca „Akademii Smaku”, Tomasz zdradzi jeszcze więcej swoich trików i kulinarnych odkryć. Bo jak sam mówi: gotowanie to
wielka przygoda.
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P I OT R O G I Ń S K I

PIECZYWO BEZ TAJEMNIC
Prawie każdy z nas pamięta zapach świeżego i ciepłego chleba – czy to przyniesionego
nad ranem z pobliskiej piekarni przez rodziców, czy też pieczołowicie przygotowanego
przez nasze babcie w piekarniku. Każdy z nas bez problemu przypomina sobie smak
chrupiącej skórki i masła rozpływającego się na pospiesznie przyrządzonej kromce.
Pieczywo i chleb towarzyszą nam od zarania dziejów; chlebem dzielono się, spożywano wspólnie przy rodzinnym stole, a bywały i takie momenty w historii narodów, że
pieczywo było na wagę złota.
Chleb jest podstawą diety, uzupełnieniem domowego menu, przystawką, ale może
być także doskonałym materiałem na samodzielne danie. W tym wydaniu „Akademii
Smaku” skupimy się nie tylko na samym chlebie, ale także na szerokim wachlarzu
różnych rodzajów pieczywa i oryginalnych przepisów, które ukażą ten produkt spożywczy w zupełnie innej, nie do końca znanej aranżacji. Oczywiście postaraliśmy się,
aby każdy z Was mógł wypróbować nasze przepisy w rodzinnym domu. Przygotowując każde wydanie magazynu, mamy na uwadze fakt, że pieczenie czy też gotowanie
to przede wszystkim doskonała zabawa, która przynosi ogromną frajdę i satysfakcję.
W Wasze ręce oddajemy gorące i pachnące wydanie magazynu, a przewodnikami
po świecie pieczywa będą Tomasz Lach i Tomasz Jakubiak, którzy wprowadzą Was
w jego smakowite arkana.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku”
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DOMOWY CHLEB
Przygodę z wypiekaniem pieczywa we własnej kuchni
najlepiej zacznij od prostych przepisów z mąką pszenną (najłatwiejszą do wyrabiania) i drożdżami (najszybsze efekty). Bardzo istotna jest również dobra znajomość swojego piekarnika. Kolejnym etapem są wypieki
na zakwasie i z użyciem np.: mąki żytniej, czy razowej.
9
Dla początkujących najlepszym wyborem będzie popularna i łatwo dostępna mąka pszenna
(typ 550 lub 650) lub – jeżeli masz do niej łatwy dostęp – mąka pszenna do pieczenia chleba
typu 750 czy 850.

Jaką mąkę wybrać?
Odwiedź nasze Vademecum >>
Składniki

użyte

do

wypieku

pieczywa

drożdżowego

powinny

mieć

temperatu-

rę pokojową, a sama mąka powinna być wręcz ciepła. Dlatego pamiętaj, aby jajka czy masło wyjąć z lodówki nawet 2 godziny wcześniej, a mąkę możesz po przesianiu podgrzać w piekarniku w temp. 50 stopni Celsjusza. Jeżeli drożdże rozpuszczasz
w

mleku,

zadbaj,

by

miało

temperaturę

maksymalnie

35-37

stopni

Celsjusza.

Najlepszym przyjacielem domowego piekarza jest waga kuchenna. To w zasadzie jedyne specjalne akcesorium, w które warto się zaopatrzyć, ponieważ idealne ciasto wymaga bardzo
dokładnego odmierzenia potrzebnej ilości mąki i wody.
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Co zrobić z suchym
pieczywem?
Odwiedź nasze Vademecum >>

Wyrastanie ciasta na pieczywo drożdżowe powinno odbywać się w odpowiedniej
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przyczyną nieudanych wypieków. Nasze mamy i babcie radziły sobie w ten sposób,
że w starych piekarnikach po prostu włączały lampkę i wstawiały do nich naczynie
z ciastem. W dzisiejszych czasach nowoczesne urządzenia tego typu pozwalają
bardzo precyzyjnie ustawić temperaturę – nawet tak niską jak 30 stopni Celsjusza,
w programach przeznaczonych do utrzymywania temperatury potraw czy podgrzewania talerzy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem są specjalne szuflady do utrzymywania
potraw w odpowiedniej temperaturze, często umieszczone zaraz pod główną komorą piekarnika. Tak więc jeżeli masz problem z upieczeniem dobrego chleba czy
bułeczek, wskazana jest przede wszystkim cierpliwość i „gadżet” w postaci piekarnika umożliwiającego precyzyjne ustawienie temperatury.

Domowy chleb
- najczęściej popełniane
błędy
Odwiedź nasze Vademecum >>

Ciasto na chleb wyrasta dużo szybciej w ciepłym otoczeniu, ale może również się
to udać w nieco niższej temperaturze. Trwa to co prawda dłużej, ale wiele osób
twierdzi, że dzięki dłuższemu wyrastaniu pieczywo ma lepszy smak. Zbyt długie
wyrastanie w zbyt wysokiej temperaturze może jednak zepsuć wypiek.
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Filozofia smaku

temperaturze i wilgotności otoczenia. Nieodpowiednia temperatura jest najczęstszą

CHLEBEK ARABSKI
Z SERKIEM
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
chlebek arabski
3 szklanki mąki pszennej, najlepiej typ 55, ekologicznej
1,5 łyżeczki drożdży suszonych
1 szklanka ciepłej wody
sól
1 łyżka miodu
1 łyżka oliwy
1 łyżka uprażonego sezamu
1 łyżeczka suszonego sumaku
serek
3 szklanki gęstego jogurtu greckiego
sól morska
3 łyżki posiekanego świeżego szczypiorku
4 pomidorki koktajlowe
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1 awokado
kilka liści porwanej sałaty
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gaza

Sposób przygotowania:
Chleb:
1. Mąkę przesiej do miski i połącz z pozostałymi suchymi
składnikami ciasta.
2. Drożdże rozpuść w wodzie i wlewaj, powoli mieszając, do
ciasta.
3. Dodaj miód i oliwę.
4. Ciasto zagniataj do momentu, aż będzie elastyczne, a następnie przykryj je ściereczką i odłóż na 2-3 godziny. Pamiętaj,
żeby nie wkładać go do lodówki!
5. Po upływie wymaganego czasu ciasto uformuj w wałek
i podziel na 8 równych części.
6. Każdą część rozwałkuj i piecz od 5 do 7 minut w piekarniku
nagrzanym do 220°C.
Ważne: nie włączaj w piekarniku funkcji termoobiegu, ciasto
musi być pieczone zarówno od góry, jak i od dołu.
Domowy serek:
1. Jogurt przerzuć na gazę, a następnie umieść na sitku.
2. Chwilę nim podrzucaj, aby ociekł z niego płyn.
3. Następnie odstaw jogurt na gazie do miski i schowaj do
lodówki na 2-3 dni, aż powstanie idealnie kremowy serek.
4. Na koniec dodaj do niego posiekany świeży szczypiorek
i pomidorki. Dopraw do smaku i podaj z sałatą oraz plastrami
awokado.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “PIECZYWO NA WARSZTACIE”:

BUŁECZKI MAŚLANE
Z KRUSZONKĄ
TOMASZ LACH

Składniki:
bułeczki
600 g mąki pszennej
50 g drożdży
1/2 szklanki cukru
1 szklanka mleka Mlekovita
1 jajko
2 żółtka
50 g miękkiego Masła Polskiego Mlekovita
cukier wanilinowy
sól
kruszonka
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50 g mąki
50 g miękkiego masła
50 g cukru
1 jajko roztrzepane z 1 łyżką wody (do posmarowania)

Sposób przygotowania:
1. Drożdże wymieszaj z 1/2 szklanki ciepłego mleka, łyżką cukru oraz 2 łyżkami mąki pszennej. 2. Przykryj ściereczką i odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (np. szuflada
grzewcza).
3. Żółtka i jajko roztrzep za pomocą widelca.
4. W misce wymieszaj pozostałe składniki: resztę mąki pszennej, pozostałe mleko, cukier, cukier wanilinowy, roztrzepane żółtka, roztopione masło i sól, tak by powstało gładkie ciasto.
5. Dodaj podrośnięte drożdże, wymieszaj i ponownie odstaw przykryte do wyrośnięcia na około godzinę. Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
6. Z ciasta uformuj okrągłe bułeczki o średnicy około 4 cm, następnie ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw do wyrośnięcia na kilka minut.
7. W tym czasie przygotuj kruszonkę – w mniejszym naczyniu wymieszaj miękkie masło, cukier
i mąkę do konsystencji grudek.
8. Wyrośnięte bułeczki posmaruj jajkiem i posyp kruszonką.
9. Bułeczki piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 15-20 minut.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

JAGODZIANKI
TOMASZ LACH

Składniki:
ciasto:

nadzienie:

500 g mąki pszennej

300 g jagód

1 łyżka mąki kukurydzianej

1,5 łyżki cukru

25 g świeżych drożdży

1 łyżka mąki ziemniaczanej

250 ml mleka Mlekovita

1 roztrzepane na glazurę jajko

1 jajko

lukier

1/4 szklanki oleju słonecznikowego

1 szklanka cukru pudru

60 g cukru

5-6 łyżek ciepłej wody

15 g cukru wanilinowego
1 płaska łyżeczka soli

Sposób przygotowania:
Ciasto:
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1. Drożdże wymieszaj z 1/4 szklanki ciepłego mleka, łyżką cukru i 2 łyżkami mąki pszen-
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nej. Przykryj ściereczką i odstaw na około 15 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
2. W misce umieść pozostałe składniki – resztę mąki pszennej, mąkę kukurydzianą, pozostałą ilość mleka, cukier, cukier wanilinowy, roztrzepane jajko, olej i sól. Wymieszaj tak,
by powstało gładkie ciasto.
3. Dodaj podrośnięte drożdże, wymieszaj i ponownie odstaw przykryte do wyrośnięcia na
około godzinę. Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
4. Wszystkie składniki na nadzienie dokładnie wymieszaj.
5. Ciasto krótko wyrabiaj i podziel na 12 części. Z ciasta uformuj okrągłe bułeczki
o średnicy około 4 cm, pozostaw na ok. 10 minut. Po tym czasie z każdej kuli rozwałkuj
placek. Na środku każdego umieść solidną łyżkę jagodowego nadzienia.

Jagodzianki:
1. Placki dokładnie zlep i odłóż złączeniem ciasta do spodu. Możesz nadać bułeczkom
owalny kształt poprzez rolowanie jagodzianek na blacie.
2. Jagodzianki układaj (w odległościach ok. 3 cm) na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Pozostaw do wyrośnięcia na ok. 40 minut.
3. Jagodzianki posmaruj roztrzepanym jajkiem.
4. Bułeczki piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 15 minut, aż uzyskają
złoty kolor.
5. Wyjmij z piekarnika i pozostaw do przestudzenia.
6. Przygotuj lukier – cukier puder dokładnie wymieszaj z wodą.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

AUSTRALIJSKI
CHLEBEK ŚNIADANIOWY
MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA

Składniki:
2,5 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki soli
1 łyżka oliwy z oliwek
200 ml ciepłej wody
5 g prosciutto
3 pomidory suszone

Sposób przygotowania:
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2. Do mąki dodaj sodę oczyszczoną i sól i wszystko razem zamieszaj.
Pośrodku mąki zrób wgłębienie i wlej do niego oliwę i wodę. Przy pomocy drewnianej łyżki połącz wszystkie składniki.
3. Kiedy wszystko będzie dokładnie wymieszane, dodaj do ciasta posiekane oliwki, pokrojoną w kostkę szynkę i pomidory suszone. Potem
wymieszaj wszystko jeszcze raz.
4. Ciasto przełóż na stolnicę podsypaną mąką i zagnieć je, aż stanie się
jednolite.
5. Z ciasta uformuj kule i za pomocą noża przetnij je na pół, potem
jeszcze raz na pół i każdą powstałą ćwiartkę na pół.
6. Przygotowany chleb włóż do piekarnika nagrzanego do 200°C i piecz
25-20 minut.
7. Upieczony chlebek odstawiamy do przestygnięcia.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH

1. Mąkę przesiej razem z proszkiem do pieczenia do miski.
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ZAKRĘCONE BUŁKI
Z RUKOLĄ I SEREM
JOLANTA PERZ-STRAGA BLOGERKA, STRAGA.PL

Składniki:
2,5 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej
170 ml letniej wody
1 jajko
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli
8 g drożdży instant
2 łyżki roztopionego Masła Polskiego Mlekovita
1 szklanka rukoli
1 łyżeczka oliwy
100 g sera pleśniowego
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Sposób przygotowania:
1. Poszatkuj rukolę z oliwą. Masło rozpuść w rondelku, ostudź i dodaj jajko,
a następnie ubij trzepaczką. Pozostałe składniki umieść w misie robota, wlej
wodę, dodaj masło z jajkiem i dokładnie wyrób mechanicznie hakiem robota.
2. Ciasto powinno być miękkie, elastyczne. Wyrobioną masę przykryj i odstaw
na godzinę w ciepłym miejscu, aż podwoi swoją objętość.
3. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę i rozwałkuj na prostokątny placek. Połowę ciasta posmaruj pesto z rukoli, posyp pokruszonym serem i przykryj nieposmarowaną częścią ciasta.
4. Potnij ciasto radełkiem na paski ok. 2 cm szerokości.
5. Każdy pasek zwiń wokół własnej osi kilka razy. Ze zwiniętego paska uformuj
okrągłą bułeczkę, zaczynając od środka do zewnątrz.
6. Koniec ciasta podłóż pod spód bułeczki. Bułeczki umieść na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i zostaw w ciepłym miejscu, aż się „napuszą”.
7. Piekarnik nagrzej do 175°C. Bułeczki piecz ok. 15 minut, potem je wyjmij
i przestudź.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KAKAOWY CHLEB
Z SUSZONYMI WIŚNIAMI
I RODZYNKAMI
BEATA SALM

Składniki:
80 ml letniej wody
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1 roztrzepane jajko
120 ml mleka Mlekovita
25 g miękkiego Masła Polskiego Mlekovita
7 g drożdży instant
40 g cukru
300 g mąki pszennej
1 łyżeczka soli
3 łyżeczki niesłodzonego kakao
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Sposób przygotowania:
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1. W misce wymieszaj wodę z łyżeczką cukru i drożdżami.
2. Odstaw na ok 10 minut, aż drożdże się lekko spienią. Dodaj mleko,
roztrzepane jajko, resztę cukru i ekstrakt waniliowy.
3. W drugiej misce wymieszaj przesianą mąkę, kakao i sól. Mleko
z drożdżami przelej do misy robota, dodaj mieszankę mąki i kakao.
4. Wyrabiaj masę przy pomocy haka w robocie MUM ok. 7-8 minut, aż
powstanie gładkie ciasto. Jeżeli trzeba, dosyp nieco mąki.
5. Zagniecione ciasto przełóż do natłuszczonej miski, przykryj folią
i odstaw do podwojenia objętości na ok. 1,5 godziny.
6. Po tym czasie wyłóż ciasto na blat, odgazuj je, uderzając w nie pięścią i podziel na dwie równe części. Każdą część rozwałkuj lub rozciągnij w prostokąt.
8. Posyp ciasto suszonymi wiśniami i rodzynkami, a następnie zwiń je
jak roladę wzdłuż dłuższego boku.
9. Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzej do 180°C. Wyrośnięte chlebki natnij ukośnie
4-5 razy, wstaw do piekarnika na 40 minut lub na tak długo, aż chlebki
postukane od spodu wydadzą głuchy odgłos.
10. Wystudź pieczywo na kratce. Podawaj ze słodkimi dodatkami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIKANTNY CHLEB,
KTÓRY ZAWSZE SIĘ UDAJE
ANETA STRZĘPKA

Składniki:
1/2 kg mąki pszennej lub pszennej razowej (lub innej, udaje się z każdej mąki)
2 łyżki siemienia lnianego w ziarnach
2 łyżki ostropestu plamistego
1/2 szklanki otrębów pszennych lub żytnich, mogą być też otręby gryczane
1 łyżka sezamu
1 łyżka czarnuszki
1 łyżka pestek dyni
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
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3 dag drożdży w proszku lub świeżych
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1/2 l wody
1 łyżka oliwy smakowej z chili, może być każda inna oliwa smakowa

Sposób przygotowania:
1. Mąkę, ziarna, sól cukier i drożdże wymieszaj, zalej ciepłą wodą i wyrób ciasto.
2. Odstaw do wyrośnięcia na 20 minut. Potem wyrób ponownie i przełóż do keksówki posmarowanej oliwą smakową.
3. Odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 20 minut i piecz ok. 50 minut w temp.
230°C (jeśli używamy drożdży świeżych, robimy zaczyn, jeśli nie chcemy, aby chleb był
pikantny, używamy oliwy z tymiankiem lub innej smakowej).

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

CHLEB JEST JAK DOBRE
WSPOMNIENIE, KTÓRYM
MOŻNA SIĘ ZAJADAĆ
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem, dziennikarzem
kulinarnym i członkiem Kolegium Redakcyjnego Akademii Smaku.
Akademia Smaku to wielki projekt, trwający przez cały rok, łączący w sobie zarówno media offline,
jak i online. Co podoba się w nim panu najbardziej?
Cały projekt Akademii Smaku jest bardzo ciekawą koncepcją. Ostatnio miałem nawet problem, jak
dokładnie nazwać cały ten ogół – ruchem społecznym czy pewnym wydarzeniem, które dzieje się
od paru lat? Ciężko to określić jednym słowem. Akademia Smaku skupia dużo poddziedzin – od
tradycyjnych, a więc przepisów, porad, poprzez wideowarsztaty, aż po serial w telewizji; tego jest
naprawdę mnóstwo. I chyba to najbardziej mi się podobało – to, że ten projekt ma tak globalny
zasięg. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć w nim udział.

Jak Tomasz Jakubiak wykorzystuje w kuchni pieczywo na co dzień?
Jeżeli chodzi o pieczywo, to wykorzystuję je na co dzień w kuchni razem z narzeczoną. Bardzo
lubię, gdy robi dla mnie kanapki. I to jest mój ulubiony sposób wykorzystania pieczywa (uśmiech).
Kanapki są dla mnie podstawą – jestem stanowczym „kanapkożercą” i uważam, że jest to najlepsze
i najbardziej uniwersalne danie na świecie, można je zrobić dosłownie ze wszystkim. Osobiście
zakładam teraz food trucki, które będą serwować tylko kanapki, a następny program będzie tylko
o kanapkach, więc bliskie mi jest nie tyle samo pieczywo, lecz bardziej to, co z nim można dalej zrobić. Potrafię znaleźć mnóstwo zastosowań pieczywa, a wiele z tych opcji dziś już pokazaliśmy w Akademii Smaku. Zrobiliśmy zupę z pieczywa, dip chrzanowo-chlebowy, dip z awokado, chleba i ogórka,
a u mnie w restauracji robi się sosy i puddingi z pieczywa. Pieczywo ma niesamowicie szeroką skalę
zastosowania i chyba w każdej kuchni na świecie obecny jest jakiś rodzaj chleba, ponieważ zboża
występują na całym świecie i są podstawą odżywiania się każdej kultury.
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Jest pan propagatorem zdrowej, naturalnej żywności. Czy chleb, często widziany jako wysokokaloryczny i tuczący, można jednak uznać za zdrowy i naturalny?
Ja propaguję zdrowe, nie dietetyczne żywienie. Zawsze staram się to rozdzielać i tłumaczyć, że to
jest zupełnie coś innego. Dla mnie zdrowe jedzenie to takie, które daje mi szczęście. Oczywiście
wiem, że dietetycy mnie za to nienawidzą, ale dla mnie zdrowo jeść to jeść szczęśliwie. Jedyne,
co jest istotne, to ograniczanie ilości, bo nie chodzi przecież o pochłanianie chleba. Patrzę na
swoich przyjaciół, którzy popadli w trend diet i wymagania figury slim fit, i mimo że kochają chleb
z chrupiącą skórką, to odmawiają sobie tej przyjemności. Uważam to za kompletną głupotę, to nie
jest ani zdrowe, ani dobre, ani nie jest źródłem szczęścia. Proponuję zatem, aby nie tyle ograniczać konkretne rodzaje pieczywa, ale poszerzać wiedzę o tym, skąd ono jest. To jest istotne. Nie
kupować nadmuchanych, tanich chlebów, które można nabyć za przysłowiową „złotówkę”, bo te
chleby faktycznie są zapychaczem i składniki w nich zawarte sprawiają, że tyjemy. Jeżeli je się
wartościowe pieczywo, czyli bogate w ziarna, pochodzące z mąk razowych, orkiszowych i przede
wszystkim jeśli mąka pochodzi z bardzo wysokiego przemiału, czyli 1500 wzwyż, to taki chleb
zawiera niesamowicie duże ilości wartości odżywczych, w tym błonnika i składników mineralnych
– i taki właśnie jest niezwykle zdrowy. Jest to więc bardzo pożywny i zdrowy sposób jedzenia. Te
pszenne, najtańsze chleby niestety takie nie są, ponieważ zawierają de facto „czyste powietrze”,
które jest „wpompowane” do pieczywa i działa niekorzystnie na nasze żołądki, wątroby i cały
organizm.
Jest pan również promotorem polskiej kuchni i polskich producentów. Czy polski chleb powinien
być promowany? A jeśli tak, to dlaczego i czym różni się od zagranicznych?
Jestem patriotą pod każdym względem, jeżeli chodzi o nasz kraj: polskie kobiety, jedzenie,
a także trunki. Wszystko, co polskie, jest moim zdaniem najcudowniejsze. Przede wszystkim to tu
jest nasze serce. Jeżeli podróżuję po świecie i próbuję chleba i nieważne, jak on by wyśmienicie
nie smakował, to jednak polski kojarzy mi się ze wspomnieniami, a wspomnienia z chlebem przypuszczam, że każdy ma przecudowne. Choćby takie z dzieciństwa, jak się nacierało gębę masłem
czy pomidorem, jedząc go przy wiejskim stole. Myślę, że to jest przede wszystkim zaleta naszego
polskiego chleba – że on budzi wspomnienia, bo podobne w smaku chleby można zjeść w różnych
częściach świata, ale jednak ten nasz, tutaj, w domu – to jest wspomnienie, to jest przygoda i dla
mnie to jest ten rodzimy patriotyzm. Ja mogę jeść na całym świecie, ale zawsze to, co jest nasze
polskie, uważam za najsmaczniejsze.
Trzy sprawdzone wskazówki na udane pieczywo według Tomka Jakubiaka to...?
Wskazówki na udane pieczywo to: pierwsza – niech ci je zrobi zawsze ktoś inny, tak jak w przypadku kanapki. Druga – pamiętaj o dobrych produktach, o dobrej mące. I trzecia – nie zapomnij
o tym, żeby zawsze jeść w miłym towarzystwie.
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ZACZNIJ GOTOWAĆ
I DAJ SOBIE PRAWO
DO BŁĘDÓW
Wywiad z Tomaszem Lachem, autorem bloga kulinarnego Zajadam.pl
i członkiem Kolegium Redakcyjnego Akademii Smaku.

Jaki rodzaj pieczywa jest twoim ulubionym i co robić, żeby nie popaść w rutynę?
Staram się jeść zdrowo i raczej unikam jasnego chleba, dlatego stawiam na wieloziarniste wypieki.
Wiadomo, że od czasu do czasu bagietka z masłem czosnkowym jest świetną sprawą, ale na co
dzień zdecydowanie wolę ciemne pieczywo. Dla urozmaicenia proponuję przygotowanie kolorowych
dodatków do chleba, takich jak np. zielone pesto czy pasta z kalafiora. Są to dodatki wegańskie i
mięsożercom mogą się nie spodobać, ale warto zaryzykować – kto raz spróbuje, ten nie pożałuje! To
proste przepisy, których przygotowanie zajmie dziesięć minut, a które sprawią, że nie będzie nudy na
talerzu.
Jakie masz wskazówki dla adeptów pieczywa?
Najważniejsza wskazówka dla osób, które mają opór przed spróbowaniem – zacznij to wreszcie robić!
Następnie daj sobie prawo do popełniania błędów, bo nie znam nikogo, kto robi świetne pieczywo zawsze perfekcyjnie, czy to zawodowo, czy w warunkach domowych. Jeśli coś nam nie wyjdzie, na przykład ciasto się przypali, wyjdzie nam zakalec, to nie można się poddawać i trzeba spróbować jeszcze
raz. Pamiętajmy też, że czasem ważniejsze niż same przepisy jest to, by dobrze znać swój piekarnik.
Różne są rodzaje sprzętu – jeden grzeje bardziej na górze, a mniej na dole, w jednym piekarniku
w lewym rogu jest inna temperatura, w prawym inna. Jeżeli znamy swój sprzęt, to wiemy na przykład,
że po upływie pół godziny musimy ten chleb odwrócić i wtedy równomiernie się nam upiecze.
Co skłoniło cię do wzięcia udziału w Akademii Smaku?
Akademia Smaku to genialny projekt. Mam tu możliwość promowania tego, w co sam wierzę, czyli kuchni
dobrej jakości, robienia jedzenia samodzielnie, nie z półproduktów, tylko ze składników, które są zdrowe, które kupujemy sezonowo. W okresie wiosennym korzystajmy z zielonych warzyw, a w jesiennym np.
z dyni. Te produkty są łatwo dostępne, niedrogie i bez wielkich umiejętności można z nich zrobić naprawdę
świetne, kolorowe jedzenie. Jestem tu po to, żeby pokazać, że każdy może być kucharzem!
Jak oceniłbyś poziom pierwszego spotkania w ramach Akademii Smaku?
Nie jestem zaskoczony umiejętnościami kulinarnymi uczestników. Bardzo trudno było wybrać dwadzieścia
przepisów spośród wszystkich nadesłanych. Byłem pewien, że poziom warsztatów będzie wysoki, trafiliśmy na osoby, które pasjonują się kuchnią, sporo na jej temat wiedzą i co najważniejsze – chcą się uczyć.
Zespół, który ze mną pracował na warsztatach Akademii Smaku, to grupa ludzi mających swoje pomysły
i od których sam mogę czerpać inspiracje. Gotowaliśmy wspólnie potrawy według zaplanowanych przepisów, ale udało się także zrobić wiele dań, których nie było w planie. Taki totalny spontan, a to właśnie
lubię w kuchni najbardziej.
Gotujesz z niesamowitą pasją i z takim samym zaangażowaniem przekazujesz wiedzę innym. Co jeszcze
pokażesz nam w Akademii Smaku?
Przede wszystkim to, że jedzenie nie ogranicza się tylko do gotowania i mechanicznych czynności. Przyrządzanie posiłków, tak naprawdę, wiąże się z czerpaniem radości z życia i czasu, który spędzamy razem
przy stole.
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GOTOWANIE
I ENTUZJAZM
ZAWSZE IDĄ W PARZE
Wywiad z Katarzyną Glinką, aktorką filmową, serialową i teatralną.
Udział w Akademii Smaku traktuje jako możliwość przeżycia
niezapomnianej przygody kulinarnej.

Za nami kilka odcinków miniserialu telewizyjnego oraz pierwszy odcinek wideowarsztatów online i
pierwsze spotkanie w Centrum Domowych Inspiracji. Jak do tej pory ocenia pani projekt Akademii
Smaku Bosch?
Jestem pozytywnie zaskoczona. Na warsztaty przyjechali ludzie, którzy mają rozległą wiedzę i umiejętności kulinarne. Rozmawialiśmy z Tomkiem przed warsztatami o tym, kogo możemy się spodziewać. Zostaliśmy mile zaskoczeni; odwiedziły nas osoby, których pasją jest gotowanie, które chłoną
wiedzę, chcą się uczyć i z entuzjazmem podchodzą do całego wydarzenia. W powietrzu oprócz aromatycznych zapachów unosiła się też pozytywna energia. Każdy doskonale zdawał sobie sprawę, że
przyjechał czegoś się nauczyć. Bardzo cieszy mnie także fakt, że w Polsce od jakiegoś czasu moda na
gotowanie skutecznie angażuje coraz więcej osób – to pozytywny trend, który, mam nadzieję, będzie
czymś stałym. Widzę to po sobie i po swoich znajomych, że przykładamy się coraz bardziej do naszej
diety, dbamy o to, aby jedzenie było dobre i wartościowe, kupujemy zdrowe i sprawdzone produkty.
Akademia Smaku wciąga jej uczestników w świat świadomego gotowania. Oby jak najwięcej takich
inicjatyw!
Z czym kojarzy się pani pieczywo? Ze smakami dzieciństwa, beztroską, wspólnymi posiłkami czy
może czymś innym?
Pieczywo kojarzy mi się oczywiście z domem rodzinnym. Chleb sam w sobie nasuwa pozytywne
skojarzenia z dzieciństwa. Rodzice przyzwyczajali nas do tego, że podstawowym posiłkiem jest nic
innego jak smaczna kanapka. Zapach pieczywa kojarzy mi się także z moją babcią, która piekła domowy chleb i bardzo się cieszę, że zauważalny jest powrót do korzeni, czyli samodzielnego wypiekania
różnego rodzaju pieczywa i słodkości. Wracając do warsztatów, wydawało mi się że kompletnie nie
mam „ręki” do pieczywa, ale przemiły pan Piotr, który codziennie zajmuje się pieczeniem chleba
i który spokojnie mógłby otworzyć własną piekarnię, wprowadził mnie w świat mąki, drożdży i technik pieczenia na tyle skutecznie, że udało nam się wspólnie zrobić pyszne, okrągłe bułeczki!
Skoro upiekła pani na warsztatach bułeczki, to po jakie pieczywo sięga pani najczęściej i najchętniej?
Preferuję pieczywo razowe i tego samego nauczyłam mojego syna. Jemy ciemny, wieloziarnisty chleb różnego rodzaju. Lubię, jak pieczywo jest mokre i ciężkie, gliniaste wręcz.
Dużo pani podróżuje – jakiego rodzaju pieczywo jada się na całym świecie?
Chleb jest czymś powszechnym, występuje w różnych postaciach praktycznie w każdym zakątku naszej
planety. Są kraje, gdzie pieczywo je się w zasadzie do wszystkiego. Za przykład może tutaj posłużyć
kuchnia włoska. Całe Południe stoi chlebem! We wspomnianych Włoszech chleb jest podstawą każdej
diety; najczęściej jest to białe, niesolone pieczywo będące punktem wyjściowym każdego posiłku, z kolei
u Francuzów ser i bagietki je się nawet po obiedzie. W kuchni meksykańskiej pita jest także rodzajem chleba
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i dodaje się ją do różnego rodzaju przekąsek, podobnie jak w kuchni greckiej. Jednym słowem, pieczywo
w każdym miejscu globu jest czymś elementarnym, kwestia tylko tego, w jakiej postaci ludzie przyzwyczaili
się je spożywać. Jeśli chodzi o moje upodobania, to najmniej smakowało mi pieczywo w USA. Według mnie
kultura pieczenia chleba stoi tam na niskim poziomie, szczególnie jeśli chodzi o jego smak.
Czy jest potrawa, z której jest pani dumna, która zawsze się udaje i robi furorę na stole?
Uwielbiam kuchnię meksykańską – to moja specjalność! Jeśli miałabym wskazać swojego kulinarnego faworyta, to bez wahania najlepiej wychodzi mi szarpana szynka wieprzowa, którą doprawiam wszystkimi
znanymi w kuchni meksykańskiej ziołami, czyli między innymi kminem rzymskim i papryką w ilościach „meksykańskich”. Uwielbiam również kolendrę – dodaję ją do wszystkiego. Lubię także przygotowywać dania i sałatki bogate w warzywa. Znajomi twierdzą, że jestem sałatkową „mistrzynią”, ale w gruncie rzeczy trzymam
się meksykańskiej kuchni i tutaj chciałabym zbliżyć się do perfekcji, więc muszę popracować nad tym, żeby

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
ustawić rozpoczęcie startu zmywania w dowolnej chwili w ciągu dnia!

uznali mnie za mistrzynię właśnie w tej kategorii. W telewizji, w teatrze, w sporcie – wszędzie tam trzeba
nieustannie trenować i pracować nad swoim warsztatem, w kuchni jest podobnie. Trening czyni mistrza,
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trzeba tylko znaleźć swoją dziedzinę.

WASZYM
ZDANIEM

Z CZYM KOJARZY
CI SIĘ CHLEB?
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Ze wspomnieniem dawnego, dobrego pieczywa z dzieciństwa.
Myślę, że te chleby, które dziś
piekę, przypominają w jakiś sposób to „prawdziwe” pieczywo
bez spulchniaczy, bez sztucznych
dodatków. Chcę wskrzesić ten
smak, zapamiętany z dzieciństwa,
wiem, że nigdy do końca mi się to
nie uda, bo tutaj w grę wchodzą
emocje... ale taki jest mój ideał,
do którego chcę się jak najbardziej zbliżyć.
Beata Salm
staregary.pl

Z ciepłem ogniska domowego, z moją babcią, która piekła chleby w starym,
kaflowym piecu postawionym przez zduna (zdun
– osoba zajmująca się budową i naprawą pieców,
przyp. red.) i ten piec cały
nagrzewał się od pieczenia
chleba. Wszyscy zawsze
siadaliśmy wieczorem na
tzw. przypiecku, który był
ciepły od żaru, i każdy
z nas oczywiście polował
na piętkę.

Iwona
Świerczyńska
uczestnik
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Z czym kojarzy Ci się chleb?
W jaki sposób go przygotowujesz
i jakie wrażenia zrobiła na Tobie
„Akademia Smaku” Bosch?
Poznajcie opinie uczestników warsztatów
kulinarnych.

Z porankiem, domową atmosferą, no i oczywiście z cebularzami! Pochodzę z Lublina i to
jest bezsprzecznie mój „pieczywowy” faworyt. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć
o świeżym, jeszcze ciepłym chlebie z masłem. Myślę, że każdy to pamięta.
Judyta Wołek
fotograf kulinarny

Z zapachem, aromatem, no i oczywiście
z dzieciństwem! Pamiętam kolejki do osiedlowej piekarni, pamiętam chleb niesiony do
domu i pamiętam też, że często nie donosiłem pełnego bochenka, bo nie mogłem się
powstrzymać od tego, żeby oderwać kawałek, a potem to już wiadomo (śmiech).
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Trzeba mieć cierpliwość do ciasta, wtedy
ono odwdzięczy się wspaniałym aromatem
i smakiem. Polecam tak zwany chleb z gara,
którego zrobienie dostarcza niesamowitej
ilości frajdy. Jest pachnący, aromatyczny
i można go trzymać w chlebaku dwa, trzy
dni, a on nadal będzie smaczny.

Piotr Połomski

Na językach

cudazpieca.pl
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Chleb to jest żyjący organizm – działają na
niego drożdże, bez względu na to, czy są to
drożdże naturalne, w postaci zakwasu, czy
sztuczne. Jest to małe żyjątko – grzyb, ponieważ drożdże są grzybami i one muszą
z nami współpracować. Jeżeli nie włożymy
odpowiedniego wysiłku, jeżeli nie dopieścimy tych małych stworzonek, to chleb po
prostu nie wyjdzie. Z pieczywem trzeba się
obchodzić jak z kwiatami – rozmawiać, zapewnić mu ciepło i dobre warunki.

JAKI JEST TWÓJ SPOSÓB
NA CHLEB?
Podczas pieczenia chleba wrzucam kilka kostek lodu do piekarnika, dzięki czemu chleb
ma intensywny aromat, a skórka jest odpowiednio wypieczona.

Aneta Strzępka
uczestnik

Iwona
Świerczyńska
uczestnik

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

40

CZY WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W “AKADEMII SMAKU”?
Dla mnie jest to kolejna okazja, żeby poznać wiele nowych osób, a także spotkać się
z tymi, które już kojarzę i lubię. Wbrew pozorom środowisko pasjonatów kuchni nie jest
aż tak duże i zawsze na takiej imprezie znajdą się dwie, trzy znajome twarze.
Iwona
Świerczyńska
uczestnik
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Niesamowite przeżycie, bardzo dużo ciekawych rzeczy
dowiedziałam się od różnych kucharzy. Improwizujemy, jest kolorowo, pachnąco
i przede wszystkim – smacznie!

Tak! Strasznie mi się podoba na warsztatach, dzięki takim spotkaniom można poznać wiele ciekawych historii, ciekawostek, kulinarnych sztuczek, które potem na pewno wypróbuję w swojej kuchni.
Beata Salm
staregary.pl

Aneta Strzępka
uczestnik

Jestem tu już czwarty raz,
także wiem, jak to wygląda. Jeśli chodzi o dzisiejsze
warsztaty, to oprócz pieczywa przygotowaliśmy wiele
innych smacznych dodatków,
także tych mięsnych, wytrawnych oraz na słodko. Wrażenia – jak najbardziej pozytywne!
Jolanta
Perz-Straga
blogerka, straga.pl

Judyta Wołek
fotograf kulinarny
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Bardzo mi się tutaj podoba! Już teraz wyniosłam z warsztatów bardzo dużo nowych
doświadczeń, poznałam nowe osoby i na
pewno dalej będę uczestniczyć w „Akademii Smaku”, oglądać kolejne odcinki i dodawać swoje przepisy na stronę. Cieszę się, że
przepis na mój pikantny chleb się spodobał,
bo przecież sama go wymyśliłam. :)

Pełną parą do doskonałego
smaku
Prosty przepis na świeży, chrupiący i idealnie wypieczony chleb?
Sięgnij po piekarnik z parą marki Bosch, który zapewni idealną
temperaturę i nawiżanie podczas pieczenia, dzięki czemu Twoje
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wypieki nabiorą rumieńców.

48
49

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

