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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 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

KASZA NA ZDROWIE
Kasza jęczmienna, kuskus, gryczana, manna, jaglana, kukurydziana, bulgur,
owsiana… Czy na pewno znasz jej wszystkie rodzaje? Skoro kasz jest tak wiele, to ile
może być smacznych przepisów z wykorzystaniem tego składnika?
Ostatnim razem na naszym „akademickim stole” wylądował chleb i pieczywo, teraz
przyszła pora na kaszę, która jest równie elementarnym i uniwersalnym składnikiem
spożywczym używanym na całym kulinarnym świecie. Mimo że do końca XVI wieku
uchodziła w kuchni polskiej za składnik niezbyt wykwintny, to można zaobserwować
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W trakcie drugiego spotkania na warsztatach Akademii Smaku Tomasz Jakubiak
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spotkań w świat kaszy, która przestaje być jedynie dodatkiem, a powoli urasta do
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rangi głównego elementu smacznego i wartościowego posiłku. Chętnie podzielimy
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się z czytelnikami naszymi radami i przepisami na pyszne i zdrowe dania z kaszami.
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Zapraszamy do lektury.

O tym, jak istotna
jest kasza
w codziennej diecie
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Monika Mrozowska

Redakcja magazynu „Akademia Smaku”

Ekspertka
Szefowie kuchni
spotkania
Mikołaj Rey
poleca
i Maciej Koźlakowski
Makaron
sezamowo-pikantny
polecają:
Chińskie
pierożki
Budyń z kaszy
jaglanej
wg Moniki Mrozowskiej
Mus
kokosowy
w pomarańczy
Golas lubelski

Pęczakotto bałtyckie
Portobello faszerowany
kaszą jęczmienną
Świeża sałatka
sałat z pęczaku
i popcornem z kaszy gryczanej

Partner:

Organizator:

Partner:

Partner:

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

ai an i

SPIS TREŚCI:
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RODZAJE KASZ
– OD A DO Z
TOMASZ JAKUBIAK

Kasza gryczana
Kaszy gryczanej nie zalicza się do zbóż; pozyskuje się ją z obłuskanych nasion gryki.
Zalecana w diecie bezglutenowej jest niezwykle bogata w cenne składniki odżywcze.
Gryka to źródło m.in.: magnezu, manganu, fosforu, cynku, niacyny i ryboflawiny.
Stosowana jest nie tylko jako dodatek do mięs i potraw wegetariańskich, ale także
jako element zup (rosołu, krupniku, zupy mlecznej). Z powodzeniem wykorzystywana
również jako składnik farszów, np.: do pierogów, gołąbków, krokietów i pasztecików.

Kasza jęczmienna
Jedna z najpopularniejszych kasz w Polsce. Do jej produkcji wykorzystuje się ziarno
szkliste o cienkiej łusce i dużej zawartości białek. Oprócz wspomnianego białka kasza
jęczmienna jest bogata także m.in.: w fosfor, magnez i potas. Kaszę jęczmienną można
z powodzeniem wykorzystać do sałatek, sosów (np. grzybowego), zup (jarzynowej,
rybnej,

kalafiorowej),

dań

głównych

(wszelkiego

rodzaju

gulaszów

czy

sosów

mięsnych i warzywnych), stosuje się ją także często jako składnik ciast i deserów.
Ważne: kasza jęczmienna w trakcie gotowania znacznie zwiększa swoją objętość (nawet do
4,5 razy tej pierwotnej).

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Do momentu, w którym na szlacheckich stołach
zaczęto nieśmiało wprowadzać ziemniaki, kasze
niepodzielnie królowały w polskim menu. Teraz są
„odkrywane na nowo” i docenia się ich wartości
odżywcze.
Przyjrzyjmy
się
rodzajom
kaszy.

Kasza jaglana
Otrzymywana z prosa kasza jaglana, to najstarsza ze znanych ludzkości kasz. Proso
uprawiano już w epoce neolitu. Jej wartości odżywcze są porównywalne do kaszy
gryczanej, jednak jaglana zawiera mniej skrobi, za to bogata jest w witaminy B1, B2 i B6.
Kasza ta nada się znakomicie jako dodatek do mięs duszonych i dań słodkich.
Wskazówka:

aby

jaglanej,

przed

Możesz

również

pozbyć

się

nieprzyjemnej

ugotowaniem
moczyć

ją

zalej
przez

ją

goryczki

zimną,

noc

z

a

w

potem

dodatkiem

smaku

kaszy

gorącą

wodą.

soku

z

cytryny.
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Kasza, która powstaje w wyniku mielenia pszenicy na mąkę. Można ją szybko
i łatwo przygotować. Rozróżnia się także kaszę mannę razową, która ma
wyższą zawartość składników mineralnych oraz błonnika. Jest lekkostrawna,
ale niedozwolona w diecie bezglutenowej. Kaszę mannę można przygotować
jako

samodzielną

potrawę;

często

występuje

w

postaci

zupy

mlecznej,

czy kisielu. Z powodzeniem używa się jej jako zagęszczacza do ciast, zup
i przetworów mięsnych, a także jako zamiennika makaronu i dodatku do zup.

Kasza kukurydziana
Kasza kukurydziana – jak sama nazwa wskazuje – uzyskiwana jest z kukurydzy;
występuje w postaci drobnego i grubego grysiku. Zawarte w niej białko
nie

zawiera

tryptofanu,

dzięki

czemu

nie

wywołuje

po

spożyciu

reakcji

alergicznych. Ma lekko gorzkawy smak, dlatego świetnie komponuje się z cebulą
i żółtym serem. Stanowi też częsty element różnego rodzaju zapiekanek i tortilli.

Kasza owsiana
Kaszę owsianą otrzymuje się z ziarna owsa. Jest bogata w błonnik i składniki mineralne.
Kasza ta gwarantuje szybkie uczucie sytości, obniża stężenie cholesterolu we krwi
i pozytywnie działa na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Idealnie nadaje się
do wszelkiego rodzaju potraw mlecznych i deserów. Z powodzeniem można ją też
wykorzystać jako dodatek do farszów i kotletów. Zdecydowanie najlepiej komponuje
się w słodkich wariacjach i z dodatkiem owoców.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Filozofia smaku

Kasza manna

JAK PRZYGOTOWAĆ
KASZĘ?
PIOTR OGIŃSKI

Poznaj praktyczne rady dotyczące wszystkich rodzajów
kasz. Od przygotowania po gotowanie i doprawianie.
Kasza przed gotowaniem
Przed gotowaniem kaszę warto zalać zimną wodą. Specjalne traktowanie należy się kaszy jaglanej,
którą zaleca się dwukrotnie zalać wrzątkiem, a jeśli przygotowujemy posiłek dla kilku osób i jest
jej sporo, to należy wrzucić ją do dużej miski i zalać wodą, a ziarna, które wypłyną na wierzch,
jest ją sprażyć na maśle i dopiero potem zalać wodą.

Sposoby na sypką kaszę

13

Jeśli chcesz, aby kasza gryczana po ugotowaniu była sypka, to przed włożeniem jej do garnka
wymieszaj dokładnie z białkiem jajka lub zalej wrzątkiem. Najlepszą metodą na odmierzenie ilości
wody potrzebnej do ugotowania kaszy jest wsypanie jej do płaskiego garnka i położenie na niej
płasko dłoni. Woda po nalaniu powinna sięgać nadgarstka.

Gotowanie kaszy
Kaszę najlepiej gotować na małym ogniu – ziarna są wtedy większe i delikatniejsze w smaku.
Pamiętaj także o tym, aby już w trakcie gotowania nadać jej konkretny smak:
• jeśli gotujesz kaszę do zrazów lub dziczyzny, dodaj do niej suszone grzyby, czosnek,
liść laurowy, śliwkę wędzoną – nadasz jej tym samym aromat, który będzie współgrał z daniem
mięsnym;
• jeśli kasza jest uzupełnieniem sałatki i ma być bardziej orzeźwiająca w smaku, to podczas
gotowania dodaj skórki cytryny, limonki, pomarańczy i kilka przypraw, takie jak np.: anyż, goździk,
kurkuma, trawa cytrynowa, kolendra;
• jeśli przeznaczeniem kaszy jest bycie elementem dania deserowego, przypraw ją laską
cynamonu, kardamonem lub lukrecją.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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odcedzić (z reguły po ugotowaniu będę twarde). Zaraz przed wrzuceniem kaszy do garnka dobrze

KASZA JAKO
ŹRÓDŁO
TWOJEGO
ZDROWIA

sobie smaczny, sycący i pełnowartościowy posiłek.
Możliwości łączenia kaszy z innymi produktami jest
wiele; można z nich wyczarować prawdziwe kulinarne
cuda! Co bardzo istotne, kasza nie ogranicza się
jedynie do formy daniowego dodatku. Zrobienie
z niej pasztetu, wegetariańskich kotlecików, czy
deseru jest świetną alternatywą dla tradycyjnych,
ciężkostrawnych

i

kalorycznych

rozwiązań.

Zamiast słodyczy

TOMASZ JAKUBIAK

Udręką i utrapieniem osób będących na diecie
jest najczęściej rezygnacja z tak ukochanych przez
nie słodyczy. Okazuje się jednak, że decydując się

Pomagają schudnąć

pysznych ciast, a z dodatkiem kakao, dojrzałego

Warto
nich

wiedzieć,
wartości

popularnymi

w

że

pod

względem

odżywczych,
naszym

kasze

kraju

zawartych

przeważają

ziemniakami,

w
nad

ryżem

i makaronem. Każdy, kto chociaż raz był na diecie
odchudzającej, wie, że niezwykle ważnym jej elementem
jest unikanie gwałtownych skoków insuliny. To właśnie
zawarte w kaszach węglowodany złożone odpowiadają
za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu,
w efekcie czego drastycznie maleje zagrożenie otyłością,
cukrzycą, czy chorobami krążenia, a poziom insuliny
pozostaje na długi czas na odpowiednim, stałym poziomie.

Pełne wartości

na zrzucenie zbędnych kilogramów, nie musimy
rezygnować ze smakowitych przekąsek, czy deserów.
Jednym z najpopularniejszych zamienników wszelkiego
rodzaju mąk jest kasza jaglana, zwana też „królową
kasz”. Może być ona jednym z głównych składników
awokado oraz miodu można z niej przygotować
dietetyczną i niezwykle zdrową wersję popularnego
brownie.

Sposobów

na

wykorzystanie

kaszy

w słodkim menu jest naprawdę mnóstwo, począwszy
od porannych „jaglanek” z owocami, a skończywszy
na kremie czekoladowym lub puddingu. Wystarczy
odrobina kreatywności i voilà!
Bez

względu

na

to,

czy

ktoś

jest

na

diecie

odchudzającej, czy po prostu dba o swoje zdrowie,
powinien zdecydowanie włączyć kaszę do swojego
menu. Oprócz oczywistych walorów smakowych
ma ona też mnóstwo właściwości sprzyjających nie
tylko świetnemu samopoczuciu, ale i wyglądowi.
To właśnie kasze pomagają w przeprowadzaniu

Kasze niemalże nie zawierają tłuszczu, za to są zasobne

detoksu organizmu, zrzuceniu zbędnych kilogramów

w tak ważny dla nas błonnik. To dzięki niemu lepiej

i

przyswajamy tłuszcze, zaspokajamy głód na dłużej

wartości odżywczych.

dostarczeniu

organizmowi

najpotrzebniejszych

i przyspieszamy metabolizm. Jedząc kasze ze zdrowymi
dodatkami, takimi jak warzywa gotowane na parze, czy
chude białko w postaci indyka lub kurczaka, zapewniamy

15
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Kasze od lat uznawane są
za
niezwykle
wartościowe,
zdrowe i pomocne w utrzymaniu
szczupłej sylwetki oraz zdrowia.

Na deser

KASZA W TWOJEJ
KUCHNI
OD OSTROŚCI DO SŁODKOŚCI
TOMASZ JAKUBIAK

Kasza to produkt, który w zasadzie można dodać do
wielu rodzajów dań, począwszy od tych ostrych, poprzez
wytrawne, a skończywszy na słodkich!

Desery to coś, co większość z nas lubi najbardziej. Niestety, nie zawsze są one zdrowe, za to bardzo często
tuczące i wysokokaloryczne. Właśnie dlatego powinniśmy się zdecydować na wykorzystywanie kaszy
podczas przygotowania deserów. Tutaj, liderką jest coraz popularniejsza w naszym kraju jaglanka, z której
zrobić można niemal wszystko: począwszy od słodkich śniadań, a skończywszy na ciastach, ciasteczkach
i słodkich kremach. Jeśli chcecie rano zjeść coś słodkiego, zalejcie kaszę jaglaną mlekiem kokosowym,
dodajcie odrobinę orzechów i miodu, a pyszny i zdrowy posiłek przygotuje się tak naprawdę sam, w kilka
minut. Jeśli najdzie Was ochota na ciasto lub ciasteczka, wykorzystajcie albo ugotowaną kaszę, albo
przygotowaną z niej wcześniej mąkę, dodajcie ulubione składniki, a efekt przerośnie Wasze oczekiwania.
Puśćcie wodze fantazji i stwórzcie kulinarne cuda, bo dzięki kaszy to naprawdę możliwe!

Odwiedź nasze Vademecum >>

Mając jakąkolwiek kaszę w kuchni, jaglaną, pęczak, czy gryczaną, każdy z nas może wyczarować
z niej prawdziwe kulinarne cuda. Przede wszystkim kasza to świetny pomysł na przygotowanie
zdrowej i pełnowartościowej mąki. Zrobienie jej zajmuje dosłownie kilka minut, a cała
praca tak naprawdę należy do robota kuchennego, np. miksującego ziarenka w drobny pył.
Tak przygotowaną mąkę można wykorzystać do zagęszczania zup, ciast, deserów, czy dań
głównych. Nie obawiajcie się otrzymanego w ten sposób smaku i aromatu – to właśnie dzięki
kaszy potrawy zyskają niesamowity posmak i atrakcyjny wygląd, nie wspominając już o walorach
odżywczych.

Na obiad
Oprócz standardowego wykorzystania kaszy jako dodatku do dań głównych, świetnym pomysłem
jest wykorzystanie jej jako… dania głównego! Wystarczy, że do ugotowanej kaszy jaglanej, czy
gryczanej dodacie podsmażone z cebulką pieczarki, pietruszkę, odrobinę zmiksowanych płatków
owsianych lub innych ulubionych oraz jajko, wszystko zblendujecie i masa na kotleciki gotowa! Jeśli
z kolei lubicie sushi, ale chcielibyście zjeść je w nieco innym wydaniu, idealnie nada się do tego
kasza pęczak, która po ugotowaniu pozwoli na przygotowanie kaszi, czyli naszego polskiego sushi.

Do chleba
Kasza to również idealna baza do upieczenia wegetariańskiego, pełnego smaku i zdrowych
składników pasztetu. Podobnie jak w przypadku kotlecików wystarczy, że do ugotowanej
kaszy dodacie swoje ulubione dodatki, na przykład ziarna słonecznika i podduszone
warzywa, a otrzymacie genialny pasztet, który zachwyci wszystkich domowników i gości.
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POMIDOROWA SAŁATKA
Z KASZY BULGUR
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
2 szklanki ciemnej kaszy bulgur (najlepiej błyskawicznej)
1 szklanka pomidorów z puszki
3 śliwki suszone
1/2 szklanki białego wina
2 łyzki masła (np. Masła Polskiego Mlekovita)
kilka plastrów kindziuka
2 garście porwanej na kawałki chrupiącej sałaty
sok z jednej limonki
sok z jednej cytryny
2 łyżki miodu
1/4 szklanki oliwy z oliwek
2 łyżki uprażonych pestek dyni
1 szklanka pokruszonego sera typu koryciński

Sposób przygotowania:

19
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3 łyżki pestek granatu

1. Pomidory przesmaż na maśle ze śliwką i dodaj miodu.
2. Gdy woda odparuje do połowy, dolej wino i doprowadź do
wrzenia.
3. Gotowym sosem zalej w misce bulgur i szczelnie owiń ją folią.
Odstaw na bok na ok. 2 godziny i poczekaj, aż kasza nasiąknie
i zmięknie.
4. Plastry kindziuka ułóż na blasze i piecz w trybie grillowania, aż
zrobią się z nich chipsy.
5. Wszystkie pozostałe składniki połącz z kaszą.
6. Danie podawaj posypane połamanymi chipsami.
7. Jeśli kasza jest zbyt sucha, dolej oliwy lub więcej soku z któregoś
z cytrusów.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “KASZA NA ZDROWIE”:

KASZI – POLSKIE SUSHI
PIOTR OGIŃSKI

Składniki:
Kaszi:

Dodatki:

1 szklanka kaszy pęczak

1 cytryna

2 szklanki wody

1 płat wędzonego pstrąga

1 szklanka wywaru z kurczaka

czarnuszka

2 łyżki kaszy manny

10 sztuk ogonków z raków

8 sztuk nori
serek śniadaniowy Philadelphia
1 ogórek zielony
3 ogórki kiszone
3 łyżki chrzanu
koperek
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5 łyżek majonezu
2 cebule
2 jajka
ocet jabłkowy

Sposób przygotowania:
1. Kaszę trzykrotne przepłucz. Do garnka wlej zimną wodę, wsyp sól i wywar.
2. Gotuj kaszę na wolnym ogniu przez ok. 40 minut. Gdy będzie już gotowa, wlej do niej
łyżkę octu jabłkowego i dwie łyżki oliwy oraz wsyp kaszę mannę.
3. Pozostaw kaszę do ostygnięcia na płaskiej powierzchni na 20 minut.
4. Na macie do sushi połóż nori i rozłóż kaszę (warstwa o grubości 5-6 mm).
5. Całość posmaruj warstwą serka, a następnie na środku ułóż dodatki.
6. Zwinięte rulony włóż do lodówki na 30 minut. Po wyjęciu pokrój je na kawałki o grubości
2-3 centymetrów.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “KASZA NA ZDROWIE”:

SYPANA SZARLOTKA
NA CIEPŁO Z LODAMI
I SOSEM CZEKOLADOWYM
AGNIESZKA CHOWAŃSKA

Składniki:
200 g masła (np. Masło Polskiego Mlekovita)
1,5 szklanki mąki pszennej
1,5 szklanki kaszy manny
1 szklanka cukru trzcinowego
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1,5 kg jabłek
100 g czekolady gorzkiej
400 ml lodów waniliowych
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3 łyżki mleka (np. mleka Wypasionego 3,2 % Mlekovita)
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Sposób przygotowania:
1. Masło włóż do zamrażarki, jabłka obierz, zetrzyj na grubych oczkach i wymieszaj
z cynamonem.
2. Wymieszaj mąkę, kaszę, cukier i proszek do pieczenia.
3. Blaszkę wyłóż papierem, wsyp 1/3 sypkich składników i zetrzyj 1/3 masła.
4. Wyłóż 1/2 jabłek, użyj 1/3 sypkich składników i zetrzyj kolejną 1/3 masła. Wyłóż
pozostałe jabłka, posyp ostatnią częścią suchych składników, zetrzyj masło.
5. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180° stopni na 60 min.
6. W międzyczasie przygotuj sos czekoladowy: w rondelku rozpuścić tabliczkę
czekolady z 3 łyżkami mleka.
7. Po wyjęciu szarlotki z piekarnika odczekaj 10 min. Pokrój szarlotkę na duże
kawałki, podawaj z gałką lodów waniliowych i sosem czekoladowym.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

SAŁATKA Z PIECZONYMI
BURAKAMI, KASZĄ BULGUR
I SEREM CAMEMBERT
JOANNA POGORZELSKA

Składniki:
Sałatka:
1 burak pieczony
4 łyżki ugotowanej kaszy bulgur
ćwiartka sera pleśniowego camembert (np. ser Camembert Mlekovita)
50 g mixu szpinaku i rucoli
2 łyżki prażonych pestek słonecznika
2 łyżki prażonych pestek słonecznika

zmiażdżone przez praskę dwa ząbki czosnku

Akademia Smaku BOSCH

sok z połówki cytryny
łyżka miodu
4 łyżki oliwy
sól i pieprz

Sposób przygotowania:
1. Buraka przekrój na pół, wierzch posmaruj oliwą i piecz w piekarniku
w temperaturze 160° stopni około 40-60 minut.
2. Gdy buraki wystygną obierz je ze skórki i pokrój w talarki.
3. Ser camembert pokrój w trójkąty.
4. Kaszę gotuj zgodnie z wytycznymi na opakowaniu, a potem ostudź.
5. Pestki słonecznika praż przez chwilę na patelni, na złoty kolor.
6. Na talerzu ułóż sałatę, na to połóż talarki buraków, ser camembert
pokrojony w trójkąty i ostudzoną kaszę.
7. Całość polej sosem winegret i posyp prażonymi pestkami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Sos czosnkowy winegret:

24

PULPETY Z KASZĄ JAGLANĄ
I MARCHEWKĄ W SOSIE KOKOSOWYM
KATARZYNA KRYSTASZEK

Składniki:
50 g kaszy jaglanej
1 duża marchewka
1,5 cebuli
20 g liści świeżego szpinaku
30 g mąki kukurydzianej
20 g skrobi ziemniaczanej
165 ml mleka kokosowego z puszki
50 ml wody
0,5 łyżeczki imbiru mielonego
0,5 łyżeczki mielonej trawy cytrynowej
1 łyżka miodu
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sól
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10 g oleju

Sposób przygotowania:
1. Kaszę jaglaną przelej dwukrotnie wrzątkiem i ugotuj według zaleceń producenta.
2. Marchewkę umyj, pokrój w drobną kostkę i ugotuj do miękkości.
3. Na oleju usmaż posiekaną drobno cebulę aż się zezłoci.
4. W naczyniu wymieszaj kaszę z cebulą, rozdrobnioną marchewką oraz drobno
posiekanymi listkami szpinaku. Dodaj mąkę, skrobię i sól. Wymieszaj i ugniataj, do
czasu aż masa będzie zwarta.
5. Ulep niewielkie pulpety i ułóż w brytfannie.
6. Do malaksera wlej mleko kokosowe, wodę, dodaj imbir, cebulę, trawę, miód i sól.
Miksuj kilkanaście sekund, do kilku minut, w zależności od ustalonej mocy urządzenia.
7. Brytfannę z pulpetami wstaw do piekarnika nagrzanego do 180° stopni i piecz
około 20 minut aż się lekko zarumienią.
8. Po tym czasie do pulpetów dodaj sos i zapiekaj do czasu aż sos zawrze i stanie się
gęsty.
9. Co jakiś czas obróć pulpety, aby obtoczyć je w sosie.
10. Pulpety z kaszą jaglaną, marchewką i cebulką w sosie kokosowym z imbirem
najlepiej podawać na ciepło z pieczywem bądź same, bez dodatków.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KASZA PĘCZAK
Z WARZYWAMI I KURCZAK
W SEZAMIE
ANGELINA ZIEMBIŃSKA

Składniki:
100 g kaszy pęczak
200 g piersi z kurczaka
2 średniej wielkości marchewki
1 cukinia średnia
2 łyżki oliwy
1 cebula dymka z zielonym szczypiorem
1 łyżeczka miodu
1 łyżka sosu sojowego
sól, pieprz i świeże zioła wedle uznania

Sposób przygotowania:
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2 łyżki ziarna sezamu

1. Kaszę pęczak ugotuj al dente w lekko osolonej wodzie.
2. Warzywa pokrój w kostkę, cebulę drobno posiekaj. Zeszklij
cebulę na łyżce oliwy, po czym dodaj warzywa i podsmaż.
3. Dodaj kaszę pęczak, połącz składniki i chwilę duś, aby smaki
połączyły się, a kasza „doszła”.
4. Dopraw do smaku wedle uznania (sól, pieprz, świeże zioła).
5. Pierś kurczaka pokrój w paseczki, oprósz solą i pieprzem,
następnie zamarynuj w marynacie z sosu sojowego, miodu
i oliwy (minimum 15 minut).
6. Ziarenka sezamu wysyp na suchą rozgrzaną patelnię, kiedy się
trochę podprażą, dodaj pokrojonego kurczaka. Smaż kilka minut.
7. Kaszę podawaj z sezamowym kurczakiem.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIKANTNA SAŁATKA
Z KASZĄ GRYCZANĄ
SZYMON BEDNARSKI

Składniki:
100 g kaszy gryczanej
60 g ogórka konserwowego
40 g papryki konserwowej
60 g suszonych pomidorów w zalewie
1/4 łyżki papryczka chili
40 g cebuli czerwonej

Sposób przygotowania:
1. Gotuj kaszę gryczaną w proporcji 1:2 (kasza:woda) ok 15 minut na wolnym ogniu.
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2. W czasie, gdy kasza się gotuje pokrój ogórki, paprykę, cebulę, suszone pomidory
w zalewie oraz posiekaj cebulę i ukrój kawałeczek papryczki chili.
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3. Odcedź kaszę, wymieszaj ze składnikami i przełóż na talerz.
4. Danie polej odrobiną zalewy z pomidorów.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

JAGODOWO-ROZMARYNOWA
KASZA JAGLANA ZAPIEKANA
POD KRUSZONKĄ
MAGDALENA TRAFALSKA

Składniki:
1 szklanka kaszy jaglanej
2 litry mleka (np. mleka Wypasionego 3,2 % Mlekovita)
50 g jagód
30 g pistacji bez łupinek
gałązka świeżego rozmarynu
1 łyżka miodu
1 jajko
30 g zmielonych płatki owsiane
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15 g oleju kokosowego
10 g cukru
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1 łyżeczka kakao
2 łyżki masła (np. Masło Polskiego Mlekovita)

Sposób przygotowania:
1. Kaszę dokładnie opłucz, zalej mlekiem i gotuj do wchłonięcia całego płynu.
2. Pistacje i rozmaryn drobno posiekaj. W międzyczasie ustaw piekarnik na 180°
stopni.
3. Przestudzoną kaszę mieszaj z roztrzepanym jajkiem, jagodami, miodem,
pistacjami i rozmarynem. Delikatnie mieszaj aż do równomiernego rozłożenia się
składników.
4. 4 kokilki (o średnicy 11 cm) wysmaruj masłem i posyp zmielonymi płatkami i do
tak przygotowanych naczyń przełóż kaszę.
Kruszonka:
1. Resztę płatków wymieszaj z olejem kokosowym i cukrem (kruszonka będzie
miała bardziej sypką konsystencję niż ta klasyczna).
2. Do połowy kruszonki dodajemy kakao i mieszamy.
3. Przygotowaną kaszę posyp jasną i ciemną kruszonką.
4. Wstaw do nagrzanego piekarnika na 15-20 minut.
5. Podaj na ciepło.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIEROGI Z KASZĄ
GRYCZANĄ
AGNIESZKA CHOWAŃSKA

Składniki:
0,5 kg mąki pszennej
1,5 szklanki ciepłej wody
100 g kasza gryczanej
250 g białego twarogu półtłustego (np. Twaróg Wiejski Półtłusty Mlekovita)
1 cebula
sól i pieprz
1 łyżka masła
4 łyżki skwarek lub cebula do okraszenia

Sposób przygotowania:
35

2. W razie potrzeby dodaj więcej mąki lub wody, ważne aby ciasto było
miękkie i elastyczne.
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1. Mąkę wraz z ciepłą wodą zagnieć na elastyczne ciasto.

3. Kaszę ugotuj do miękkości.
4. Cebulę pokrój w drobną kostkę i smaż na łyżce masła, aż nabierze złotej
barwy, po czym dodaj do kaszy.
5. Twaróg rozgnieć widelcem i dodaj do kaszy
6. Całość wymieszaj i dopraw do smaku solą i pieprzem.
7. Ciasto rozwałkuj na cienki placek. Wykrój okrągłe placuszki na środku,
nałóż porcję farszu i zawiń pierożki.
8. Wrzuć na wrzącą i osoloną wodę. Gotuj od czasu wypłynięcia przez 2 min.
9. Wyjmij, odcedź i okraś skwarkami lub złocistą cebulką

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

GOŁĄBKI Z KASZĄ GRYCZANĄ,
BOCZKIEM I SUSZONYMI POMIDORAMI
BERNADETA JARNOT-MANECKA

Składniki:
główka białej kapusty
300 g kaszy gryczanej prażonej
100 g wędzonego boczku
2 szt. - cebula
1 szt. - ząbek czosnku
5 szt. - suszone pomidory z oliwy
1 szt. - pietruszka pęczek
1 szczypta soli
1 l bulionu

Sposób przygotowania:
Kapusta:
1. Kapustę w całości włóż do garnka i gotuj przez około 15 minut. Następnie wyjmij ją
z garnka i delikatnie wytnij głąb, a liście oddziel. Jeśli ta czynność sprawia ci trudność,
to kapusta musi jeszcze się pogotować, jeśli liście odchodzą bez problemu, to znaczy, że
kapusta jest dobrze sparzona.
2. Liście uszkodzone odłóż na bok, przydadzą się później.
Farsz:
1. Kaszę gryczaną gotuj w osolonej wodzie przez ok 10 min, a następnie odcedź.
2. Boczek i cebulę pokrój w drobną kostkę, czosnek drobno posiekaj.
3. Pomidory suszone wyjmij z zalewy i bardzo drobno pokrój. Rozgrzej patelnię, wrzuć na
nią boczek i usmaż go na skwarki. Następnie dodaj cebulę oraz czosnek i chwilę podsmaż.
4. Do wystudzonej kaszy dodaj boczek z cebulą i czosnkiem oraz pokrojone suszone
pomidory.
5. Wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Możesz dodać posiekaną natkę pietruszki.
6. Na każdy liść kapusty nałóż porcję farszu i zawiń gołąbek.
7. Duży garnek wyłóż odłożonymi liśćmi kapusty, dzięki czemu w trakcie gotowania gołąbki
się nie przypalą.
8. Gołąbki układaj ściśle w garnku, jedna warstwa na drugiej, na wierzchu położ liście
kapusty. Całość zalej bulionem z koncentratem.
9. Duś przez ok. 30-40 minut na bardzo wolnym ogniu.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

10. Gołąbki są gotowe.
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500 ml przecieru pomidorowego

KASZA
JEST UNIWERSALNA
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem,
dziennikarzem kulinarnym i członkiem Kolegium
Redakcyjnego Akademii Smaku.
Co kasza ma w sobie takiego, że można z niej stworzyć mnóstwo
potraw, począwszy od dań głównych, a skończywszy na deserach?
W czym tkwi jej sekret?
Moim zdaniem kasza jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów,
jakie istnieją na świecie. I nie mówię tak dlatego, że chcę jej „posłodzić”
– naprawdę tak uważam. Można z niej zrobić wszystko – każdy rodzaj
dania, ponieważ da się ją przygotować na: wytrawnie, słodko, kwaśno,
ostro, kasza z powodzeniem zastąpi ryż, mąkę, placki, można zrobić też
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makaron. Kasza jest zbożem, czyli podstawą i wyjściowym produktem
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w jakiejś dziedzinie kuchni nie można jej zastosować. Do tego jest tak
wiele gatunków i rodzajów kaszy, że też możemy się z nią dopasować do
każdego dania – deseru, drugiego dania, zupy, gołąbków czy pierogów.
Możliwości jest tutaj nieskończenie wiele. To jeden z najbardziej
uniwersalnych produktów na świecie.

Jaki rodzaj kaszy jest pana ulubionym i dlaczego?
Rodzajem, który jest mi najbliższy i który wzbudza we mnie fajne
wspomnienia, jest oczywiście kasza pęczak. Kojarzy mi się z tak banalnymi
rzeczami jak wędkowanie z dziadkiem, czy z ojcem podczas przecudownych
wakacji, kiedy zawsze łapaliśmy ryby na pęczak, a ja go „wyżerałem”
z reklamówki, siedząc na łódce. Kaszę tę najczęściej też przygotowywała
babcia, bo dało się ją zastosować właśnie jako dodatek, jako podstawę
deseru, a także do gulaszów. Ja lubię wszystko, co ma dosyć gęstą
konsystencję. Za to pociąć dam się za kaszę gryczaną. To są stanowczo
moje dwie ulubione kasze, najbardziej wyraziste. Nadają się do mięs, do
wszelkich pierogów, farszów – to najbardziej takie aromatyczne kasze.

Akademia Smaku BOSCH
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do dalszych kulinarnych eksperymentów. Ciężko sobie wyobrazić, że

f

Najlepsze danie z kaszą w roli głównej, które pan jadł, to…?
Jestem olbrzymim fanem przeróżnego rodzaju sałatek z kasz przyrządzonych na kwaśno-pikantno.
I to właśnie je tak naprawdę uwielbiam, podobnie jak różnego rodzaje tabbouleh, czyli marokańskie
sałatki, które są głównie oparte na kaszy, może być bulgur, quinoa, kasza pęczak bądź drobna kasza
jęczmienna. Doprawione dużą ilością świeżych warzyw, oliwkami, miętą, cytryną, ostrą papryczką –
to jest coś, na co zawsze ktoś mnie namówi. Tak jak na gołąbki mam czasem ochotę, na pierogi też,
to jeżeli chodzi o farsz z kaszy, to właśnie różnego rodzaju sałatki z kaszą to jest strzał w dziesiątkę.
Nigdy nie odmówię ich skosztowania i stanowczo jest to moja ulubiona forma zajadania się kaszą.
Oczywiście uwielbiam ją jako wszelaki dodatek do pulpetów, bitek – no bo jak można zjeść bitki
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wołowe bez kaszy gryczanej i kiszonego ogórka? To aż po prostu jest niemożliwe.

KASZA NIE JEST
TYLKO DODATKIEM
Wywiad z Piotrem Ogińskim, kucharzem-pasjonatem, gwiazdą kulinarnego
show „Hell’s Kitchen” i blogerem kulinarnym na vlogu „Kocham gotować”.

Czy kasza w Polsce jest twoim zdaniem popularna i doceniana?
Wydaje mi się, że w tym momencie zaczynamy wracać do mody, w której kasza jest bardzo popularna.
Pamiętam, gdy byłem mały, to gdzieś się ona przewijała w jadłospisie. Potem weszły do niego
ziemniaki i frytki, więc nikt do tej kaszy już nie wracał. Rzadko widywało się ją na polskich stołach,
jednak dziś mamy tyle rodzajów kaszy, że naprawdę możemy w nich przebierać. Przede wszystkim
przepisy z nią mogą być fajne, ciekawe. Kasza nie jest tylko dodatkiem do dań głównych, ale jest to
również danie samo w sobie. Dlatego wraca na polskie stoły i, jak widzimy, możemy się nią bawić,
eksperymentować i naprawdę wiele zdziałać.
A jak ty wykorzystujesz kaszę w kuchni?
Powiem szczerze, że zmieniam polskie przepisy. Tak, jak dzisiaj możemy przyrządzać gołąbki z kaszą
pęczak – świetna sprawa! To samo robię w domu: zamiast ryżu używam kaszy pęczak właśnie do
gołąbków. Poza tym, przygotowuję bardzo dużo sałatek. Jak jest ciepło, idealnie sprawdzają się
smaki marokańskie: kasza kuskus, do tego dużo kolendry, kuminu, no i oczywiście soku z limonki. To
bardzo fajne, orzeźwiające i proste w przygotowaniu danie.
Dużo podróżujesz. Czy zauważyłeś jakąś zależność w sposobie podawania kaszy pomiędzy różnymi
miejscami na Ziemi?
Każdy robi to inaczej. Dlatego możemy uczyć się od różnych ludzi różnych przepisów i możemy
eksperymentować. O to w tym chodzi, by być kreatywnym, a jak widzieliśmy, właśnie te przepisy, które
wygrały, i ich autorzy, będący z nami tutaj, są najlepszym dowodem na to, że z kaszy można zrobić coś
fajnego, a nie nudnego.
Jaką kompozycją składników zachęciłbyś mięsożercę do zjedzenia kotleta w wersji wege z kaszy?
Nie będę zachęcał mięsożerców do zjedzenia kaszy – jeżeli ktoś lubi mięso, to mogę mu powiedzieć, że do
steka zamiast frytek idealnie pasuje kasza. W tym momencie on się przełamie i spróbuje, bo będzie w tym
daniu kawałek mięsa. Nie ma co walczyć z nawykami ludzi; ważne jest to, aby od czasu do czasu próbować
różnych dań, szczególnie w tych czasach, kiedy mamy dostęp do różnego rodzaju produktów i nietrudno
je zdobyć. W każdym sklepie możemy dostać wiele rodzajów kasz, to dlaczego z tego nie korzystać?
Najgorsza w kuchni jest monotonia, a dzięki temu, że mamy tyle produktów, codziennie możemy zmieniać
jadłospis.
To twoje pierwsze gotowanie w Centrum Domowych Inspiracji. Jak oceniasz atmosferę panującą na
warsztatach i poziom uczestników?
Dość dużo się dzieje, jest sporo ludzi i gotujemy wedle wielu przepisów. I to jest fajne, bo każdy znajdzie tu
swoje miejsce. Ważne jest też to, że każdy gotuje nowe dla niego rzeczy, uczymy się od siebie. Te przepisy
pochodzą też od nas, więc to nie jest nic odkrywczego – po prostu cała grupa pracuje nad tym, by efekt
był złożony. Ważne jest też, żeby się poznać, wymienić doświadczeniami, by porozmawiać ze sobą – to jest
chyba najważniejsze. A gotowanie to tylko efekt uboczny tego naszego spotkania. :)
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Z KASZĄ NA OSTRO
I NA SŁODKO
Wywiad z Katarzyną Glinką, aktorką filmową, serialową i teatralną.
Udział w Akademii Smaku traktuje jako możliwość przeżycia
niezapomnianej przygody kulinarnej.

Czy często jada pani posiłki z kaszą w roli głównej?
No właśnie muszę się przyznać, że mimo że bardzo lubię kaszę, to niestety nie umiem jej przyrządzać
na zbyt wiele sposobów. Bardzo się cieszę z dzisiejszych warsztatów, bo okazuje się, że wcale nie
trzeba jej jeść w taki typowy, standardowy sposób, czyli w wersji najpopularniejszej chyba w Polsce
– mianowicie jako gulasz z kaszą. Tak naprawdę można ją przyrządzić i na ostro, i na słodko, zrobić
z niej pulpety i właściwie przygotować ją na przeróżne sposoby. Ja często wykorzystuję w
kuchni kaszę jaglaną, ponieważ mam małego synka i staram się mimo wszystko tę kaszę mu
podawać. Było to też dla mnie ciekawe, że można ją przygotować w zupełnie nietypowy sposób
i podać również dziecku tak, że nie zauważy, że to jest kasza.
Zdrowe odżywianie należy wprowadzać już od najmłodszych lat – czy ma pani „patenty” na takie
urozmaicenie dań dla dzieci, dzięki czemu zjedzą posiłek bez grymaszenia? Co robić, aby zachęcić
maluchy do zdrowego i racjonalnego odżywiania?
Z moim synem rozpoczęłam zdrowe żywienie w momencie, kiedy był bardzo, bardzo malutki,
co oznacza, że w ogóle nie podawałam mu słodkich potraw, żadnych z dodatkiem cukru, a tylko
i wyłącznie potrawy już skomponowane z warzyw. I myślę, że właśnie to spowodowało, że nie
zepsuł mu się smak. Tak naprawdę nie muszę dzisiaj kombinować, żeby chętnie jadł warzywa,
bo od samego początku był to naturalny składnik jego diety. Faktycznie ma też takie momenty,
że jak dzieci w przedszkolu nie chcą czegoś zjeść, to on też nie chce. Ale w takich sytuacjach
wystarczy troszkę się wysilić i zachęcić dziecko do gotowania – najmłodsi kochają być razem
ze starszymi w kuchni, czują się jak dorośli, więc jak on sam coś przyrządza, to nawet podczas
gotowania potrafi podjeść, np.: świeże brokuły, marchewkę, kalafior, czy suszone śliwki na zasadzie
próbowania. Jeśli chodzi o świeże warzywa, to z reguły wycinamy w nich buźki, czy robimy oczka. Mój
syn sam komponuje obrazy na kanapkach i to też stuprocentowo wzmaga apetyt.
Propaguje pani zdrowe i racjonalne odżywianie. Jak zachęciłaby pani ludzi do lżejszej kuchni, opartej
właśnie na kaszy?
Ja mam na to jeden patent – tego nauczył mnie kiedyś lekarz, notabene ginekolog, który prowadził moją
dietę, kiedy byłam w ciąży, i kazał mi każdego dnia zapisywać, co jem. Potem miałam zrobić sobie taką
symulację miesięczną, a później jakby multiplikować ją na 12 miesięcy w roku i wtedy samej się przekonać,
co tak naprawdę jem. Bo każdego dnia jak zjemy coś niezdrowego, posiłek czy przekąskę, to o tym
zwyczajnie zapominamy, gdzieś nam to ucieka. Ale gdy zobaczymy na kartce, ile takich rzeczy zjadamy
w miesiącu, a potem przełożymy to na cały rok, wtedy otwiera się bardzo mocno w głowie myślenie, że
„Hmm… coś jest chyba nie tak z moją dietą”. „Działanie” organizmu każdego człowieka jest przeliczone
tak mniej więcej na 40 lat, potem oddaje on już nam to, na co sami zapracowaliśmy. Przyznam szczerze,
że z wiekiem zaczęła mi się zapalać taka czerwona lampka w głowie i to mnie skłoniło do tego, żeby
zweryfikować mój jadłospis i postawić jednak na zdrową dietę.
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Jakie przepisy, które dzisiaj wspólnie z uczestnikami warsztatów pani przygotowuje, zaskoczyły panią
najbardziej i dlaczego?
Dzisiaj bardzo mi smakują sałatki – z suszonymi pomidorami, ogórkami kiszonymi, z kaszą oczywiście, na
ostro. Jeszcze lepsza była z kolendrą, moją ulubioną, więc to już jest top dla mnie. Ponadto gołąbki z kaszą
i klopsiki z kaszy, orzechów i białego sera, obtoczone w zmielonych orzechach pistacjowych. No i właśnie

46

47
Akademia Smaku BOSCH

Nowa linia urządzeń do zabudowy Serie | 8.

Akademia Smaku BOSCH

to jest to. Okazuje się, że kasza jest wielowymiarowa i że można ją w zupełnie inny i ciekawy sposób podać.

Innowacyjna technologia.
Perfekcyjny efekt.

WASZYM
ZDANIEM
JAKIE JEST TWOJE ULUBIONE
DANIE Z KASZĄ W ROLI
GŁÓWNEJ?

Chyba najbardziej lubię pierogi z kaszą w roli głównej,
właśnie te, które dziś przygotowujemy. Chociaż kasza
kojarzy mi się najbardziej z dzieciństwem, kiedy jadłam
ją ugotowaną, razem z pysznym gulaszem z podrobów. To
były smaki mojego dzieciństwa i tak naprawdę kasza solo
najbardziej mi smakuje i najbardziej
mi się kojarzy z przyjemnymi
chwilami w moim życiu. Obecnie
lubię eksperymentować z kaszą
i poznawać ją na nowo.
Agnieszka
Chowaniec
blogerka,
gotuj-się-do-gotowania.pl

49
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

48

Myślę, że jest to budyń jaglany z kaszy
jaglanej, daktylami i kakao. Jest deserem,
a jednocześnie ta kasza dodaje wartości
odżywczych, a poza tym, jest to po prostu
przepyszne danie.
Magdalena Trafalska
fotograf kulinarny
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Moim ulubionym daniem z kaszą w roli
głównej są babeczki z kaszy jaglanej,
które robi mi moja dziewczyna. Babeczki
są zdrowsze, lżejsze i równie smaczne,
jak ich tradycyjna forma, co sprawia, że
są jeszcze lepsze.
Szymon Bednarski
uczestnik
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Na językach
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SKĄD CZERPIESZ KULINARNE INSPIRACJE?
Inspiruję
się
przepisami
mojej
Mamy i Babci. Czerpię również dużo
z Internetu oraz programów kulinarnych,
a często lubię po prostu podpatrywać
i wymyślać swoje wersje obejrzanych lub
przeczytanych przepisów.
Agnieszka Chowaniec
blogerka, gotuj-się-do-gotowania.pl

Inspiracji
szukam
w
internecie,
natomiast często mieszam te przepisy
i dodaję coś wedle uznania. Może nie
mam kompleksowej wiedzy o gotowaniu,
ale często wychodzi to bardzo dobrze,
dlatego mogę powiedzieć, że inspirując
się, tworzę też coś zupełnie nowego.

Szymon Bednarski
uczestnik

W większości z internetu, ale mam też parę
książek kucharskich. Moja Mama bardzo
dobrze gotuje, więc czasem też czegoś mnie
nauczy. Sprawdzone pomysły oraz wiedza
mojej Mamy są moimi głównymi źródłami
inspiracji.
Magdalena Trafalska
uczestniczka
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Różnie – piszę swojego bloga, więc staram się
też dawać inspiracje innym. Przeglądam też
inne strony, jadam w różnych restauracjach,
w różnych lokalach i podróżując też zawsze
staram się spróbować takiej prawdziwej,
lokalnej kuchni.
Jakub Juszyński
bloger, tymrazem.pl
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IDEALNA KASZA TO TAKA, KTÓRA
SIĘ NIE KLEI I JEST SYPKA.
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Mój sposób na kaszę
jest taki, że na początek
zawsze ją przepłukuję,
potem ją podsmażam na
masełku i wtedy zalewam
albo bulionem, albo wodą,
w zależności do czego jej
potrzebuję.

Agnieszka
Chowaniec
blogerka,
gotuj-się-do-gotowania.pl

Często specjalnie rozgotowuję kaszę, żeby zrobić
np. placki. Z rozgotowanej
i zblendowanej kaszy, lepimy
placki i danie jest gotowe.
Podczas gotowania kasz, często sprawdzam, czy jest już
wystarczająco sypka. Kiedy
chcę, aby była rozgotowana,
gotuję ją dłużej. Sprawdzonym sposobem na uzyskanie
sypkości kaszy jest przelanie
jej zimną wodą na sam koniec, po ugotowaniu.

Joanna
Pogorzelska
uczestniczka
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CZY MASZ NA TO
SWÓJ SPRAWDZONY
SPOSÓB?

Odkryj wiosnę z blenderem
MaxoMixx!
Mus owocowy, cytrynowa tarta, kremowe puree ze świeżym
koperkiem... Dzięki blenderowi MaxoMixx spełnisz każdą kuchenną
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fantazję!

62
63

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

