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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

JAJKO W KUCHNI
Jajka od dawien dawna są nieodłącznym składnikiem wszelkiego rodzajów wypieków
i dań przyrządzanych na całym świecie. Mogą występować równie dobrze jako
niezależna potrawa, jako punkt główny w śniadaniowym menu, a mogą także pełnić
funkcję przepysznej przystawki.
Bieżący numer dedykujemy wszystkim, którzy poszukują kulinarnych inspiracji
związanych z jajkami. Okazało się, że są one na tyle zajmującym tematem, że można
poświęcić im całe wydanie naszego magazynu. Omlet z azjatycką nutą, suflet
z truskawek z lodami bazyliowymi, a może jajka z łososiem w cieście francuskim?
W tym numerze magazynu „Akademia Smaku” znajdziecie masę smacznych przepisów,
wartościowych informacji i porad oraz szczyptę równie wybornych wywiadów.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku”
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SPIS TREŚCI:
AKADEMIA SMAKU, słów kilka o naszej Akademii
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Z KIM I Z CZYM „TO SIĘ JE” - przewodnik po „Akademii Smaku”
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JAK SZYBKO
OBRAĆ JAJKO?
TOMASZ JAKUBIAK

Gorące,
świeżo
ugotowane
jajko.
Jesteś
głodny jak wilk, a tu trzeba obierać skorupkę
kawałek po kawałeczku...
A gdyby tak dało
się „oskubać” jej drobinki w kilka sekund?
Szybkie obieranie jajka w szklance
Wyjmij ugotowane jajko, włóż do małej szklanki, zalej zimną wodą, chwyć je kciukiem od
podstawy, przykryj palcami od góry i zacznij energicznie potrząsać. Raz, dwa, trzy i jajko obrane!

Stuknij jajko
Ten sposób jest bajecznie prosty. Wystarczy, że „stukniesz” jajkiem od góry i od dołu np.
o talerz, odłupiesz pęknięte fragmenty łupiny (również od góry i od dołu). Teraz wystarczy, że
chwycisz je jedną ręką i mocno w nie „dmuchniesz”. Obrane jajko „wyleci” wprost do Twojej
drugiej ręki, bez ani jednej skorupki.

Sposób „na łyżeczkę”
To nieco bardziej czasochłonna metoda. Ugotowane jajka wstaw do zimnej wody, żeby ostygły.
Następnie weź małą łyżeczkę i jej wypukłą częścią „obij jajko”, żeby mocno popękało. Teraz
znajdź miejsce, w którym będziesz mógł włożyć łyżeczkę pod łupinę. Skorupka powinna
szybko odchodzić dużymi płatami od białka, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu.
Pamiętaj! Jeśli posolisz wodę, łatwiej obierzesz jajka.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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JAK PRZECHOWYWAĆ
JAJKA?
TOMASZ JAKUBIAK

Jajko to produkt bardzo zdrowy, pełen składników
mineralnych
i
białka.
Aby
jednak
zachowało
swoje
cenne
wartości
odżywcze,
należy
dbać
o jego prawidłowe przechowywanie.
11

Chłodne miejsca
Jajka należy przechowywać przede wszystkim w warunkach chłodniczych. Już pokojowa
temperatura zmniejsza ich trwałość, najlepiej więc przechowywać je w lodówce. Warto
zapamiętać, że powinno się jajka wyciągać z niej tuż przed użyciem, a jeśli ogrzeją
się

do

temperatury

pokojowej,

nie

powinno

się

ponownie

wkładać

ich

do

lodówki

– różnica temperatur zachwieje bowiem naturalną ochronę wewnętrznej struktury jajka.

Czas przechowywania

Okrągły koniec na górze
Wbrew pozorom, na wydłużenie świeżości jajek wpływa nawet to, którym końcem są ułożone do góry. Każdy
z nas wie, że jeden koniec jajka jest nieco bardziej zaokrąglony, a drugi spiczasty. To właśnie w okrągłej

Oczywiście, oprócz lodówki można też umieścić jajka w miejscach chłodnych, suchych i ciemnych, gdzie

części, która zawsze powinna być ułożona do góry, znajduje się komora powietrzna, dzięki której można

temperatura nie przekracza 12 stopni Celsjusza. Jednakże tak przechowywane nie powinny leżeć tam

przedłużyć świeżość tego produktu.

dłużej niż 14 dni ze względu na ich walory odżywcze. Jeśli chodzi o przechowywanie jaj w lodówce, czas
ten wydłuża się nawet do 4-5 tygodni.

Aromaty
Jajka powinny być przechowywane z dala od mocno aromatycznych produktów, takich jak czosnek,

Mrożenie
Jajka można również mrozić – wystarczy, że pozbędziemy się skorupek. Bez obaw można mrozić je zarówno
w całości, jak i osobno żółtko oraz białko. Należy jednak pamiętać, że jajka muszą być przechowywane
w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

cebula, ser, czy owoce cytrusowe. Są bardzo wrażliwe na takie aromaty i nimi przesiąkają, dlatego też
powinno się je trzymać w osobnych komorach, albo w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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JAK SPRAWDZIĆ
ŚWIEŻOŚĆ JAJEK?
PIOTR OGIŃSKI

Szeroki wybór jajek w sklepach może nieraz przyprawić
o ból głowy. Jak wybrać te najodpowiedniejsze, czym się
kierować i jak nie pozwolić na to, aby ten produkt zepsuł
się w trakcie przechowywania?
Zacznij od początku: jeśli jajko ma gładką i świecącą skorupkę, to wbrew pozorom wcale nie
jest świeże. To ta matowa i chropowata świadczy o tym, że bez obaw można takie jajko zjeść.
Dobrym

sposobem

przed

rozbiciem.

cieczy,

lub

na

sprawdzenie

Świeże

delikatnie

się

zatonie,
pod

nią

świeżości
jeśli

jajka

natomiast

unosiło,

jest

włożenie

będzie

oznaczać

to

go

pływało
będzie,

do
po

że

wody

tuż

powierzchni
jest

zepsute.

Jeśli po rozbiciu jajka żółtko i białko się rozlewają, oznaczać to będzie, że nie jest ono świeże.
Białko i żółtko powinny bowiem ściśle do siebie przylegać – świadczy to o ich świeżości.

Oznakowanie jaj
Oznakowanie opakowania jaj jest równie istotną cechą ułatwiającą ocenę ich świeżości. Jeśli jajka
oznakowano literą A, oznacza to, że są świeże, a ich skorupki nie są uszkodzone. Litera B to jajka
drugiej klasy jakości lub te utrwalone poprzez chłodzenie albo przechowywane w odpowiedniej
mieszaninie gazów o składzie różnym od powietrza. Jajka typu C są niesortowalne i najczęściej
przeznaczone do przemysłu.

Odwiedź nasze Vademecum >>

13
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

12

JAK UBIĆ
BIAŁKO NA
SZTYWNO?

Jeśli jednak to się nie sprawdza, warto wykorzystać
plastikową butelkę. Po wbiciu jajka do miseczki należy
nacisnąć butelkę, aby upuścić z niej nieco powietrza,
i przyłożyć do żółtka krawędź szyjki naczynia.
W

trakcie

delikatnego

rozluźniania

zaciśniętej

wcześniej butelki żółtko powinno się zassać do
środka. I gotowe!

PIOTR OGIŃSKI

Dodatki
Wbrew pozorom do białek jaj można dodać nie tylko
szczyptę soli, ale również inne składniki. Odrobina

Zanim rozpoczniemy proces oddzielania żółtka od białka,

Ubicie piany

warto upewnić się, co do temperatury tego produktu
spożywczego. Powinna być ona pokojowa, dlatego jeśli
masz mocno schłodzone jajka, odczekaj chwilę po ich
wyjęciu z lodówki, a za moment przejdź do kolejnego
etapu przygotowań.

octu sprawi, że białko będzie ustabilizowane i lepiej
się ubije, a niewielki dodatek wody pozwoli zwiększyć
objętość piany. Pamiętaj jednak o tym, by wlewać ją
bardzo powoli, ostrożnie i stopniowo. Zbyt duża ilość
wody zniweczy prawidłowe ubicie piany. Zdarzają się
również przepisy, w których białka ubija się z cukrem.
Według zawartych w nich wytycznych należy najpierw
nieco ubić pianę, a dopiero później stopniowo
dodawać ten słodki dodatek.

Białka

należy

ubić

trzepaczką

albo

blenderem

(świetnie sprawdzi się tutaj blender Bosch ze
specjalną końcówką do ubijania piany). Oczywiście
mikser jest bardziej popularny z prostego względu –
zdecydowanie szybciej pozwala je ubić. Należy również
pamiętać, aby nie przesadzić z czasem ubijania białek

Oddzielenie żółtka od białka

– piana może bowiem szybko opaść. Pamiętaj też, że

Dla wielu jest to najtrudniejszy krok, ale bez obaw

sztywno ubita nie jest wymagana w każdym przepisie,

– każdy dojdzie do wprawy. Kluczem jest dokładne

dlatego warto kontrolować ten proces, aby później

oddzielenie

móc cieszyć się z udanego dania.

żółtka

od

białka,

gdyż

tylko

dzięki

temu będziesz mógł ubić białka na sztywną pianę.
Najszybszym i jednocześnie najtrudniejszym sposobem
jest przebicie skorupki jajka w połowie i delikatnie
przelewanie żółtka z jednej połówki skorupki do drugiej.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Ubicie białek jaj jest często nie
lada sztuką. Potrzebna jest precyzja i nieco wprawy, dlatego nie
warto się zniechęcać, gdy nam
to nie wyjdzie za pierwszym razem – bo przecież trening czyni
mistrza.

GOTOWANY OMLET
Z AZJATYCKĄ NUTĄ
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
2 jajka od kury zielononóżki
1 łyżka sosu sojowego jasnego
1 łyżeczka sezamu
szczypta soli
1/4 czerwonej kapusty
2 łyżki sezamu białego
1 łyżka oleju sezamowego
2 łyżki octu spirytusowego
2 łyżki cukru brązowego
1 łyżeczka posiekanej papryczki chili
świeża kolendra

Sposób przygotowania:
Jajka roztrzep w misce z sosem sojowym, sezamem i solą. W garnku
zagotuj 2 litry wody z solą. W wodzie zrób mocny wir i cały czas
mieszając, wlewaj jajka. Gdy się zetną, powoli wylej całość na
drobne sitko. Tak powstały omlet zdejmij z sitka i przełóż na talerz.
Kapustę posiekaj w bardzo cienkie paski i posól. Odstaw na chwilę, po
czym odlej wodę, która zebrała się w misce. Sezam upraż na suchej
patelni i dodaj do kapusty, podobnie jak pozostałe składniki.
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bazylia tajska

Porady:
1. Przed użyciem jajka zawsze rozbij je wcześniej na
talerzyk
i
zobacz,
czy
żółtko
zatrzyma
się
na
środku
naczynia.
Jeśli
tak,
oznacza
to,
że
jajko
jest
świeże.
2. Aby szybciej ubić sztywną pianę z białek, dodaj do nich odrobinę soli.
3. Ciepłe jajka szybciej się ubijają.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “KUCHNIA I JAJKO”:

SUFLET Z TRUSKAWEK
Z LODAMI BAZYLIOWYMI
PIOTR OGIŃSKI

Składniki:
250 g purée z truskawek
3 łyżki cukru
0,5 łyżki skrobi kukurydzianej
2 łyżki wody
8 białek jajek
120 g cukru
4 łyżki cukru pudru
0,5 l mleka
125 g drobnego cukru
6 żółtek jajek
garść listków bazylii
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100 ml śmietanki 30% (Śmietanka Polska Mlekovita)
1 łyżka oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:
W garnku zagotuj purée z 3 łyżkami cukru, wymieszaj skrobię z wodą i dodaj do masy.
Zagotuj, cały czas mocno mieszając.
Przelej uzyskaną masę do miski i odstaw do lodówki.
Posmaruj formy do sufletów podwójną warstwą masła.
Ubij białka, dodając po 1/3 cukru. Gdy masa będzie mocno ubita, wymieszaj ją delikatnie
z purée szpatułką.
Przełóż masę do rękawa lub od razu do foremki. Przetrzyj ją palcem przy brzegu, by podczas pieczenia suflet do nich nie przywarł. Nagrzej piekarnik do 195 stopni. Piecz przez
maksymalnie 20 minut.

Lody bazyliowe:
1. Mleko zagotuj z listkami bazylii, żółtka utrzyj z cukrem i zalej zagotowanym mlekiem,
ciągle mieszając.
2. Doprowadź płyn do temperatury 84 stopni, a następnie wstaw do lodówki i schłodź.
Dodaj chłodną śmietankę i całość zamroź.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “KUCHNIA I JAJKO”:

JAJKA Z ŁOSOSIEM
W CIEŚCIE FRANCUSKIM
MAGDALENA KOZŁOWSKA

Składniki:
4 jajka
1 żółtko
1 opakowanie ciasta francuskiego
100 g wędzonego łososia w plastrach
1 łyżeczka mleka (Mleko Wypasione Mlekovita)
6 pomidorków koktajlowych
pęczek szczypiorku

Sposób przygotowania:
21

Włóż jajka do zimnej wody. Gdy się zagotuje, nastaw
stoper na 5 minut. Następnie przelej je zimną wodą.
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii Smaku
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W ten sposób otrzymasz jajka ugotowane na półmiękko.
Obierz je ze skorupek.
Ciasto francuskie pokrój w poprzek na 4 kawałki.
Na każdym ułóż plastry wędzonego łososia i jedno jajko.
Zwiń ciasto. Palcami dociskaj otwarte brzegi. Ułóż jajka
w cieście na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Żółtko roztrzep z mlekiem i posmaruj nim wierzch ciasta.
Włóż do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na 20
minut. Podaj posypane szczypiorkiem i z pokrojonymi na
połówki pomidorkami koktajlowymi.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KOTLECIKI JAJECZNE
Z KOMOSĄ RYŻOWĄ
KASIA KŁOS

Składniki:
4 jajka ugotowane na twardo
0,5 szklanki komosy ryżowej
1 pęczek pietruszki
2 łyżki prażonego sezamu
2 łyżeczki prażonego lnu
1 jajko
1 łyżka bułki tartej
1 łyżeczka soli i pieprzu do smaku

Sposób przygotowania:
W misce połącz posiekane jajka, ugotowaną i ostudzoną komosę
ryżową, posiekaną pietruszkę, sezam, len, bułkę tartą i jajko.
Wszystko wymieszaj i dopraw.
Formuj ręcznie kotleciki i smaż na rozgrzanej patelni na oleju
kokosowym na złocisty kolor z obu stron.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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1 łyżka oleju kokosowego do smażenia

JAJKO Z ANCHOIS
EWELINA PĘDZIKOWSKA

Składniki:
1 szczypta pieprzu
3 łyżki majonezu
8 łyżek żółtego startego sera (Ser Złoty Polski Mlekovita)
2 łyżki szczypiorku
50 g filecików anchois

Sposób przygotowania:
Jajka ugotuj na twardo, obierz ze skorupki i odetnij 1/3 jego górnej części.

24

Z każdego wydrąż żółtko.
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku

Odciętą część jajek, żółtka, posiekany szczypiorek, 4 fileciki anchois, żółty ser
starty na tarce o małych oczkach, majonez i szczyptę pieprzu zmiksuj blenderem do
postaci pasty.
Łódeczki z białka napełnij przygotowaną pastą. Udekoruj na wierzchu paskami
pozostałych filecików anchois.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KUBECZKI Z ŁOSOSIEM,
SZPINAKIEM I JAJKIEM
KAROLINA GORZAŁCZYŃSKA

Składniki:
25 g masła (Masło Polskie Mlekovita)
1/3 opakowania mrożonego szpinaku
6 łyżek śmietany kremówki 30% (Śmietanka Polska 30%
Mlekovita)
30 g łososia wędzonego, pokrojonego na kawałki
3 jajka
1 szczypta soli
1 szczypta świeżo zmielonego pieprzu
1 ząbek czosnku
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Sposób przygotowania:
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
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Piekarnik nagrzej do 120 stopni.
Na patelni roztop 1 łyżkę masła i dodaj szpinak. Mieszając, trzymaj
na ogniu, aż szpinak rozmrozi się, a płyn znacznie odparuje.
Dodaj śmietankę, dopraw solą, świeżo zmielonym czarnym
pieprzem i czosnkiem.
Do trzech małych żaroodpornych foremek włóż większość
łososia, dodaj szpinak ze śmietanką, wbij po jednym jajku. Na
wierzch połóż resztę łososia i wiórki masła, dopraw świeżo
zmielonym czarnym pieprzem.
Foremki wstaw do nagrzanego piekarnika i zapiekaj przez 5-10
minut, aż białka się zetną, ale żółtka pozostaną płynne. Podawaj
z paluchami z ciasta na pizzę, bądź z pieczywem.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIECZEŃ Z JAJEK
I CUKINII
MONIKA TRZĄSKA

Składniki:
9 jajek ugotowanych na twardo
1 jajko surowe
150 g cukinii
1 łyżeczka oleju rzepakowego
20 g bułki tartej
natka pietruszki
90 g sera mozzarella (Ser Mozzarella Mlekovita)
sól
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Sposób przygotowania:
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Z cukinii obieraczką wykrój 3 długie paski. Resztę zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
Na patelni rozgrzej olej i wrzuć na nią cukinię. Zeszklij warzywo, dopraw do smaku
solą, a po minucie zdejmij z ognia i ostudź.
Pokrój 6 jajek w drobną kostkę. Przełóż do miski i dodaj cukinię.
Ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Dodaj do miski. Natkę drobno posiekaj
i przełóż do reszty składników.
Wbij surowe jajko i wymieszaj. Dodaj bułkę tartą, dopraw do smaku i po raz ostatni
wymieszaj.
Keksówkę wysmaruj masłem i wysyp bułkę lub użyj aluminiowej foremki, której nie
trzeba smarować.
Wyłóż 1/3 masy. Każde z pozostałych jajek owiń w plaster cukinii i ułóż w formie.
Wyłóż resztę masy jajecznej i lekko uderz formą o blat, aby ciasto dobrze się rozłożyło.
Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Formę przykryj folią aluminiową i wstaw do
piekarnika na 40 minut. Po tym czasie zdejmij folię i piecz jeszcze 20 minut.
Gotową pieczeń wyjmij z piekarnika, ostudź i wstaw do lodówki na 3-4 godziny.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

MUFFINY JAJECZNE
Z BOCZKIEM I WARZYWAMI
BARBARA MARCINKIEWICZ

Składniki:
5 jajek
200 g boczku parzonego, naturalnie wędzonego
pół cebuli
1 łyżka śmietany (Śmietana Polska Mlekovita)
pół papryki czerwonej
4-5 różyczek brokułu
1 łyżka posiekanego szczypiorku
garść jarmużu

31

1 szczypta soli
1 szczypta pieprzu czarnego
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1 szczypta pieprzu ziołowego

Sposób przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni.
W misce ubij jajka, następnie wlej do nich śmietanę, całość przypraw. Na koniec dodaj
rozdrobnione różyczki brokułu, kawałki jarmużu oderwane od twardych łodyżek,
szczypiorek, pokrojoną w kawałeczki cebulę, paprykę oraz boczek i wymieszaj.
Masę jajeczną wlej do silikonowych foremek, blaszek na muffiny, lub kokilek i piecz
ok. 15 minut, do uzyskania złotego koloru.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIZZA Z JAJKIEM,
SZPINAKIEM I ŁOSOSIEM
IWONA ZYGMUNT-MASTERNAK

Składniki:
350 g mąki pszennej
150 g mąki żytniej pełnoziarnistej
500 g szpinaku świeżego
4 jajka
200 g łososia wędzonego
1 duża cebula
dwa ząbki czosnku
250 g sera mozzarella (Ser Mozzarella Mlekovita)
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżeczka soli
7 g drożdży suszonych instant
300 ml ciepłej wody
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1 szczypta pieprzu
1 szczypta soli
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Sposób przygotowania:
Drożdże i cukier wymieszaj z ciepłą wodą (ale nie gorącą!). Odstaw na 5 minut.
Obie mąki wymieszaj, dodaj łyżeczkę soli, wodę z drożdżami, 1 łyżkę oliwy. Wyrób
gładkie i sprężyste ciasto ręcznie, lub przy pomocy robota kuchennego (np. za
pomocą robota kuchennego MUM5).
Z ciasta zrób kulę, przełóż do miski wysmarowanej oliwą, przykryj folią i odstaw w
ciepłe miejsce na około 60 minut, aby ciasto urosło.
Na patelni zeszklij posiekaną cebulę z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.
Dodaj umyty szpinak (zostaw kilka liści do dekoracji), dopraw solą i pieprzem.
Smaż na małym ogniu, aż szpinak zwiędnie i odparuje z niego woda. Przełóż na
sito, aby odsączyć z niego resztę cieczy.
Mozzarellę i łososia pokrój na mniejsze kawałki.
Wyrośnięte ciasto podziel na dwie, lub cztery części (w zależności od tego, jak
duże kawałki pizzy chcesz uzyskać).
Na blacie posypanym odrobiną mąki rozwałkuj ciasto na cienkie spody. Przełóż
je na blachę wysmarowaną oliwą. Na przygotowanych blatach rozłóż mozzarellę,
następnie odsączony szpinak i łososia. Na wierzch wbij delikatnie jajko.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 210 stopni przez 10-12 minut, aż jajko się zetnie.
Udekoruj liśćmi szpinaku.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

MINITARTY Z BOCZKIEM,
JAJKIEM I PIECZARKAMI
KAROLINA GORZAŁCZYŃSKA

Składniki:
4 x kruche ciasto wcześniej upieczone w małych formach
170 g boczku pokrojonego w bardzo cienkie plastry
6 jajek
5 łyżek śmietany (Śmietana Polska Mlekovita)
kulka sera mozzarella (Ser Mozzarella Mini Mlekovita)
1 czerwona papryka
1 szklanka startego żółtego sera (Ser Złoty Polski Mlekovita)
1 szczypta tymianku, soli i pieprzu
5 pieczarek

Pokrój boczek na małe kawałki i podsmaż na rozgrzanej patelni. Boczek podsmażaj,

Akademia Smaku BOSCH

aż będzie chrupiący. Następnie wyłóż go na papierowy ręcznik, aby odsączyć tłuszcz.
Na tej samej patelni podsmaż pokrojone pieczarki i paprykę.
Wszystkie składniki przełóż do miski, wbij dwa jajka i dokładnie wymieszaj.
Przygotowaną masę wyłóż na wcześniej przygotowane minitarty. Piecz w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni przez około 25 minut.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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PAVLOVA Z JAGODAMI
MARTA NATALIA GÓRECKA

Składniki:
6 białek
300 g cukru
1 łyżeczka białego octu winnego
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
400 ml śmietany 36% (Śmietana UHT 36% Polska Mlekovita)
jagody lub borówki
1 szczypta soli

Sposób przygotowania:
Białka (w temperaturze pokojowej) ubijaj na najwyższych obrotach
robota kuchennego (np. MUM5 Bosch), aż do momentu spienienia się
białek.

37

Dodaj szczyptę soli i kontynuuj ubijanie, uważając, by nie „przebić”
białek (po przechyleniu miski do góry dnem białka nie powinny się
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wylewać i powinny być sztywne). Systematycznie dodawaj cukier
do białek po jednej łyżeczce. Wsyp kolejną porcję cukru dopiero
wtedy, gdy poprzednia całkiem się rozpuści (czyli do momentu, gdy
rozcierając pianę między opuszkami palców, nie poczujesz w dotyku
kryształków). Gotowa piana powinna być sztywna i lśniąca.
Dodaj octu winnego i ponownie ubij pianę. Do tak przygotowanej masy
delikatnie wmieszaj szpatułką przesianą mąkę ziemniaczaną.
Na papierze do pieczenia narysuj okrąg o średnicy około 24 cm
i wyłóż na niego całą masę białkową. Wstaw do nagrzanego do 170
stopni piekarnika (skorzystaj z funkcji termoobiegu) na 5 minut.
Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 140 stopni i piecz 1,5 godziny.
Jeśli beza traci śnieżnobiały kolor, zmniejsz temperaturę i wydłuż
czas pieczenia (zależnie od posiadanego piekarnika). Studź bezę
w lekko uchylonym piekarniku. Ubij dobrze schłodzoną śmietanę, pod
koniec dodając do niej odrobinę cukru do smaku (można go jednak
pominąć). Tuż przed podaniem tortu śmietanę wyłożyć na bezę
i posypać jagodami.
Smacznego!

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

JAJKA PO PROSTU
NALEŻY JEŚĆ
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem,
dziennikarzem kulinarnym i członkiem Kolegium
Redakcyjnego Akademii Smaku.
Jajko to nie tylko dodatek do dań, ale również pomysł na danie
główne. Jakie danie ty, jako doświadczony kucharz, mógłbyś
zaproponować, gdzie jajko odgrywałoby główną rolę?
Jak zwykle będę musiał zawieść brakiem pomysłowości i oryginalności.
Jeśli chodzi o jajka, to jestem w 100% za klasycznym podejściem. Dla
mnie jajka to przede wszystkim jajka sadzone. Są najlepsze na świecie i to
jedyne śniadanie z tym produktem, jakie jadam. Uwielbiam przeróżnego
rodzaju muffiny na jajkach i delikatnie wyrośnięte suflety. Tylko nie te
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czekoladowe, lepiej kozie, serowe, wytrwane. Jeżeli chodzi o ciekawe
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arabską i libańską. Sekszuka to potrwa, która podbiła moje serce. Jest
to mięso baranie lub jagnięce, z pomidorami, dużą ilością kminu i ostrej
pasty z papryki. Do tego wszystkiego wbijamy jajka. Uwielbiam tego typu
dania. Nie przepadam raczej za omletami. Nigdy nie byłem ich wielkim
fanem, trochę nudzą mnie swoim smakiem.

Jeśli jajecznica, to z jakimi dodatkami?
Jeśli jajecznica, to koniecznie musi być pomidor i boczek. Nie ma opcji,
żeby to były same jajka ze szczypiorkiem. Tak zwana „hotelówa-jajówa”
zdecydowanie nie wchodzi w grę! Muszę mieć jakieś dodatki, najlepiej
pomidor, boczek i szczypiorek. Dopiero parę lat temu zrezygnowałem
z jajecznicy, którą jadłem od dziecka, czyli z ananasem z puszki.
Uwielbiałem jajka na słodko. Dolewałem jeszcze trochę tego syropu
i to była moja ulubiona forma jajecznicy. Ale moje kubki smakowe nagle
zaczęły działać, zmądrzały i stwierdziły, że to nie jest dobre połączenie.
Uwielbiam też tosty francuskie. Albo prościej: wszystko to, co Francuzi
wymyślili z jajkami, uważam za idealne. To jest kraj, który doskonale zna się
na potrawach z masła i jajek. Wszystkie dania, które z nich przygotowują,
są wyśmienite. Od tart zapiekanych z jajkami po przeróżne suflety i
zapiekanki. Oprócz omletów oczywiście, które są podstawą francuskiej
kuchni.

Akademia Smaku BOSCH
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dania dość nietypowe w kuchni jajecznej, to chylę czoła przed kuchnią

f

Każdy z nas ma jajka w kuchni. Jak je wybrać, by były nie tylko dobre, ale również by
pochodziły z dobrego źródła?
Jeżeli chodzi o wybór samych jajek, to jestem zwolennikiem tych od kur zielononóżek. Używam ich
w 99% przypadków, zarówno w swojej restauracji, jak i w domu. Później jest duża przerwa i dopiero
jajka ekologiczne. Mimo że jajko zielononóżki jest jedynką, a nie zerówką, czyli nie jest jajkiem
ekologicznym, to uważam, że jego smak jest dużo lepszy. Odwiedziłem wiele hodowli tego gatunku
kury, wiem, jak te ptaki się odżywiają, i wiem też, jak trudno zmienić im paszę. Kiszonki, które jedzą
kury zielononóżki, sprawiają, że odpowiada mi smak jajek, które te kury znoszą. Ostatnio na rynku
pojawiły się jajka bio od kur z szybkiego rozwoju: ptaków chowanych zgodnie z fazami księżyca
i jedzących tylko żywność, która też jest uprawiana z uwzględnieniem faz naszego naturalnego,
ziemskiego satelity, na specjalnych biogrządkach. Co do samych jajek, mój przyjaciel, jest jednym
z największych hodowców kury zielononóżki w Polsce i uważa, że często traktujemy jajko jako
produkt będący tylko dodatkiem, jako źródło ogromnej ilości cholesterolu. Nie zapominajmy jednak,
że jajko to jedna z najzdrowszych, najbardziej wartościowych i odżywczych rzeczy, jakie możemy
zjeść. Z tego małego jajka powstaje później żywy organizm, więc logiczne jest, że musi mieć ono
także kolosalny wpływ na nasze zdrowie. Jajka po prostu należy jeść.

41
Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie próbowali, a chcą – jakie masz rady w kwestii
„obchodzenia się” z jajkami przepiórczymi czy strusimi? Czym różnią się one od kurzych?
Ze strusiego jajka można zrobić jajecznicę na 10 osób, a z przepiórczego też można zjeść jajeczniczkę,
tylko zapałeczką. Nie jestem fanem urozmaiceń jajkowych, a fanaberii z jajkiem strusim w ogóle nie
rozumiem. Jajko gęsie jest bardzo zdrowe ze względu na to, jak gęś się odżywia. Jajko kacze również,
ale gęsie jest zdecydowanie lepsze. Jeśli chodzi o jajka przepiórcze, to uważam, że sięganie po nie
jest bardziej formą estetycznego widzimisię kucharzy i próby zaprezentowania czegoś dużo ładniej
niż z normalnym jajkiem. Jeśli chodzi o wartości smakowe, to ja ich osobiście nie widzę. Wiem, że
jajko przepiórcze jest bardzo zdrowe, podobnie jak jajko kuropatwy czy perliczki.
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W KUCHNI BEZ JAJEK
NIE DA SIĘ ZROBIĆ NIC
Wywiad z Piotrem Ogińskim, kucharzem-pasjonatem, gwiazdą kulinarnego
show „Hell’s Kitchen” i blogerem kulinarnym na vlogu „Kocham gotować”.

Utarło się, że jajko to najczęściej dodatek do dań, czy to w postaci pasty, sałatki, czy samo w sobie.
Czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób uczynić z jajka główne danie?
To chyba najlepiej widać na warsztatach Akademii Smaku, na których mamy dużo pomysłów, wiele
kreatywnych osób, które tworzą nowe dania i – jak widać – jajko nie musi być tylko dodatkiem,
a można z niego stworzyć danie główne. Ja na przykład przygotowałem suflet, oczywiście z jajek,
z truskawek, z lodami bazyliowymi. Główny składnik? Oczywiście jajko.
Jajko jako danie główne? Nie jest to łatwe zadanie, ale jak najbardziej możliwe do wykonania. Zawsze
jest ono gdzieś z boku, a dzisiaj postanowiliśmy to zmienić. Zaprosiliśmy ekspertów i ludzi z pasją
do gotowania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy babeczki, jajka zapiekane w cieście francuskim,
pizzę z jajek, suflety, lody bazyliowe. W kuchni bez jajek nie da się zrobić nic, one są najważniejsze.
Jajko sadzone, gotowane, na miękko – która postać jest twoją ulubioną i dlaczego?
Jajka na miękko albo poszetowe. Lubię jajka w każdej postaci. Jajecznicę też uwielbiam.
A jeśli jajecznica, to z czym?
Najlepiej delikatna z masełkiem, posypana szczypiorkiem. Jestem dość dziwnym człowiekiem, bo gdy ja
robię jajecznicę, to smażę osobno białka i żółtka. Rozbijam jajka na delikatnie rozgrzaną patelnię, by białko
nie ścięło się zbyt szybko. Dopiero gdy są usmażone, łączę je w całość. I mam żółtobiałą jajecznicę. Nie
lubię takiej wymemłanej, uwielbiam żółtko płynące po jajecznicy. Do tego odrobina soli i gotowe.
Jakie są twoje sprawdzone sposoby na jajko na miękko?
Jeżeli chcemy ugotować jajka sous-vide (próżniowa metoda długiego gotowania potraw – przyp. red.), to
najprościej będzie wrzucić je do piekarnika rozgrzanego do temperatury 84 stopni na 50 minut. Wtedy
mamy gwarancję, że wyjdzie idealnie. A jeśli chodzi o prostsze sposoby, to 3 minuty gotowania powinny
wystarczyć. Trzeba tylko pamiętać, by jajka nie były wyjęte prosto z lodówki, ale by miały temperaturę
pokojową.
Twoje najbardziej niestandardowe, autorskie danie z jajkiem?
Wpadłem kiedyś na taki pomysł, żeby przygotować faszerowanego kurczaka zapiekanego z jajkami
sadzonymi.
Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie próbowali, a chcą – jakie masz rady z „obchodzeniem się” z jajkami
przepiórczymi, czy strusimi? Czym różnią się od kurzych?
No właśnie, dlaczego nikt nie użył strusich jajek, wszystkie przepisy mówią tylko o kurzych. Ostatnio
robiłem jajecznicę ze strusiego jaja. To jest dopiero duże i fajne jajko! Zdecydowanie polecam! Szkoda,
że nikt o tym nie pomyślał i nie użyliśmy strusich, czy przepiórczych. Gdyby tak zrobić poszetowe jajko
strusia? Nie wiem, jak byśmy je wyciągali z garnka!
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JAJKO „NA WYPASIE”
Wywiad z Katarzyną Glinką, aktorką filmową, serialową i teatralną.
Udział w Akademii Smaku traktuje jako możliwość przeżycia
niezapomnianej przygody kulinarnej.

Pojawiało się dużo informacji na temat jajek – raz, że nie powinno się ich jeść dużo, innym
razem, że z kolei warto je spożywać. Często jada pani jajka?
Rzeczywiście z tymi jajkami różnie bywa. Mam wrażenie, że panują różne zmowy wśród
producentów żywności. Co chwilę słyszymy nowe informacje, raz, że jajka są zdrowe, raz,
że nie, raz powinniśmy jeść ich dużo, za chwilę już nie. Niestety, w jakimś stopniu też się
tym sugeruję. Z większości danych wynika jednak, że jajka nie są źródłem złego cholesterolu
i że warto je jeść. Mają dużo żelaza i to tego dobrze przyswajalnego przez nasz organizm.
To główny powód, dla którego nie powinniśmy rezygnować z jajek. To wspaniałe źródło tego
pierwiastka, na którego niedobór często cierpimy. Dość często proponuję jajka mojemu
synowi. Kiedy byłam w ciąży, mój lekarz prowadzący i jednocześnie dietetyk dbał także
o to, żeby moja dieta była zbilansowana. Kazał mi wtedy jeść do 7 jajek w tygodniu! A to
oznacza, że zapotrzebowanie naszego organizmu na substancje odżywcze zawarte w jajku
jest ogromne.
Wybór jajka jako składnika diety jest niezwykle istotny. Jak ważna jest dla pani jego jakość
i pochodzenie?
Dla mnie wybór jajek, ich gatunek i sposób, w jaki hodowane są kury, to kwestie kluczowe
i nimi się kieruję. Nie jest dla mnie ważna marka, firma itd., zawsze szukam na opakowaniu
informacji, czy to są jajka od kur z wolnego wybiegu. Zawsze kupuję jajka ekologiczne.
Jest dla mnie ważne, by kury były zdrowo odżywiane i normalnie hodowane. Jeśli chodzi
o żywność, to raczej jestem zwolenniczką tego, by zwracać uwagę na to, w jakich warunkach
zwierzęta są chowane, jeśli potrzebujemy ich mięsa. Tak samo robię, jeśli chodzi o jajka,
dlatego zawsze wybieram te dobre gatunkowo.
Jaka postać jajka (na miękko, na twardo, po benedyktyńsku) jest pani ulubioną i dlaczego?
To chyba zależy od mojego nastroju. Przepis na moje ulubione jest następujący: mieszam je
najpierw w całości w miseczce, potem podsmażam delikatnie na patelni, dodając różne składniki.
W zależności od tego, co kto lubi, można dodać różne warzywa lub mięso. Potem zapiekam
wszystko w piekarniku. Jajka w takiej formie ostatnio bardzo często goszczą w mojej kuchni.
Sztuką jest natomiast zrobienie jajka na miękko. Nigdy mi nie wychodzą! Nie wiem dlaczego,
próbowałam już miliona przepisów i udaje mi się zrobić w ten sposób jedno na dziesięć, więc
powoli się już poddaję.
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Jeśli jajecznica, to z jakimi dodatkami?
Jeśli jajecznica, to najlepiej na cebuli, na szynce, na boczku, taka tradycyjna, polska. Gdy potrzebuję czegoś kalorycznego,
to robię właśnie taką „na wypasie”.
Jakie są pani wrażenia po dzisiejszym spotkaniu?
Chyba jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych jajek, że paradoksalnie nie wiemy, jak z nimi postępować i do czego je
wykorzystać. Ten dzień bardzo dużo mi dał, napełnił moją głowę nowymi pomysłami. Bardzo często wykorzystujemy

Innowacyjna
technologia.
Perfekcyjny efekt.

jajka w wypiekach, z reguły jemy je w postaci jajecznicy czy ugotowane. Nie do końca umiemy się nimi obchodzić,
dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam wziąć udział w dzisiejszych warsztatach.

Bosch. Marka nr 1 w Europie wśród dużego sprzętu gospodarstwa
domowego. Źródło: Euromonitor, ilościowa sprzedaż, 2015

Szukaj kulinarnych inspiracji na www.akademiasmaku.pl
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Nowa linia urządzeń do zabudowy Serie I 8 marki
Bosch łączy precyzję wykonania z wyrafinowanym
wzornictwem. Innowacyjne rozwiązania takie jak
automatyczny system pieczenia PerfectChef, sensor
PerfectBake i termosonda PerfectRoast gwarantują
doskonałe rezultaty. A intuicyjny pierścień sterujący
ułatwi realizację wszelkich kulinarnych wyzwań.
Serie I 8 to idealny wybór do Twojej wymarzonej
kuchni.
Dowiedz się więcej na: www.bosch-home.pl/serie8

WASZYM
ZDANIEM
TWOJE ULUBIONE DANIE
Z JAJKIEM W ROLI GŁÓWNEJ?

SKĄD POMYSŁ NA UDZIAŁ
W AKADEMII SMAKU?
Nawet nie pamiętam, gdzie zobaczyłam informację o konkursie,
chyba otrzymałam ją mailowo.
Miałam wcześniej okazję ucze-stniczyć w warsztatach z Tomkiem Jakubiakiem w Gdańsku.
Bardzo mi się podoba ta forma
spędzania czasu. Zwłaszcza,
że pozwala mi się to rozwijać.
Tym chętniej wzięłam udział
w projekcie.

Barbara
Marcinkiewicz
uczestniczka
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Nie mam jednego ulubionego dania z jajkiem w roli głównej,
natomiast ciężko jest mi sobie wyobrazić kuchnię bez jajek.
Zwłaszcza ciasta, które tak bardzo lubię piec.

MÓWI SIĘ, ŻE JAJECZNICA JEST
KRÓLOWĄ POLSKICH ŚNIADAŃ.
JEŚLI JĄ PANI JADA, TO Z CZYM
NAJCHĘTNIEJ?
Mamy taki zwyczaj, że jemy ją zawsze w niedzielę. Razem
z 7-letnią córką i mężem przygotowujemy niedzielne „wypasione”
śniadania. Ja jestem fanką jajecznicy na masełku i ze szczypiorkiem,
natomiast mój mąż woli z cebulą i boczkiem. Oczywiście zawsze
mówię mu, że mi smakowało.

MA PANI JAKIEŚ SPRAWDZONE
SPOSOBY NA JAJKO NA MIĘKKO?
Tak, ale nie wynika on ani z mojej
obserwacji, ani kreatywności. Gdy się
wprowadziliśmy do nowego mieszkania,
teściowa kupiła nam specjalną maszynę.
Jajko nakłuwa się igiełką, dolewa trochę
wody i ustawia odpowiedni program.
Zawsze wychodzą.
Izabela Lewandowska
uczestniczka
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JEŚLI
JAJECZNICA,
TO Z CZYM?
Najlepiej czysta, bez niczego.
Ale
z
cebulką,
pomidorkami
i
boczkiem
także
smakuje
wyśmienicie. Zamiast soli dodaję
odrobinę anchois.

Potocznie mówi się na
jajka w koszulce. Tajemnica
przyrządzenia polega na tym,
w pewnym momencie przerywa
gotowanie ich,
a
następnie
je
chłodzi.
Otrzymujemy
wtedy
jajko
z
płynnym
żółtkiem.
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nie
ich
że
się

Bartłomiej
Kwiatkowski
uczestnik
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MOŻE PAN
POWIEDZIEĆ
COŚ WIĘCEJ
NA TEMAT
JAJEK POCHE?

TWOJE ULUBIONE DANIE
Z JAJKIEM W ROLI GŁÓWNEJ
TO…?
Jak jajko w roli głównej, to jajko marynowane w kwasie buraczanym
i z kaszą gryczaną parzoną na tłuszczu. Najchętniej jadam jajka
w sosach, ale są bardzo kaloryczne, więc może zostańmy przy jajku
na twardo.

SKĄD POMYSŁ NA POŁĄCZENIE
JAJKA I POPCORNU?
Wszystkie pomysły mają jakieś rodzinne początki, ale trochę je
unowocześniamy. Moja babcia robiła kwas buraczany podawany
z jajkami na twardo, natomiast nie podawała popcornu z kaszy
gryczanej.

MASZ JAKIŚ SPRAWDZONY
SPOSÓB NA JAJKO NA
MIĘKKO?
Chyba nie, wystarczy sztywno trzymać się
czasu gotowania i nic więcej. Czyli 3,5 minuty
na miękko, 30 sekund dłużej na pół miękko,
a reszta to już na twardo.

Małgorzata
Kwiatkowska
Szczypta Smaku
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JAKIE JEST PANI ULUBIONE DANIE
Z JAJKIEM W ROLI GŁÓWNEJ?
Ulubione danie z jajkiem? Jajecznica, którą jadam co tydzień
w niedzielę. Chociaż można też troszkę z nimi poeksperymentować.
Podesłałam Państwu przepis na kotleciki z komosą ryżową
i z jajkiem, które są fajną alternatywą dla twardego jajka.

WSPOMNIAŁA PANI O JAJECZNICY.
Z CZYM NAJCHĘTNIEJ JĄ PANI JE?

JAKIŚ SPRAWDZONY SPOSÓB
NA JAJKO W KOSZULCE?
Mam dwa. Pierwszy jest dosyć prosty,
można powiedzieć, że dla lenia. Folię
delikatnie spryskuję oliwą, zawijam
nią jajko i zagotowuję w wodzie. Albo
w osolonej, gotującej się wodzie robię
wirek i wrzucam do niego jajko.
Katarzyna
Kłos-Jasińska
uczestniczka
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Tradycyjną, taką, jaką robił mój tata. Ze szczypiorkiem, odrobiną
mleka, solą i pieprzem. To mój faworyt z dzieciństwa, ale lubię
też wiele innych dodatków, jak np.: pieczarki, kurki, inne grzyby.
Mieszam je na różne sposoby.

JAKIE DANIE PRZYGOTOWAŁA
PANI PODCZAS DZISIEJSZYCH
WARSZTATÓW?
Były to jajka zapiekane w pomidorach, z dodatkiem papryki
i z kiełbaską chorizo, z dużą ilością ziół, przede wszystkim kolendry
– czyli same pyszności!

MA PANI JAKIŚ SPRAWDZONY
SPOSÓB NA PRZYGOTOWANIE
JAJEK?
Jajka na miękko muszą być gotowane w ściśle określonym czasie,
co do minuty. Trzeba je także wyciągnąć z lodówki nieco wcześniej,
nie przed samym gotowaniem.

JAKIE SĄ PANI WRAŻENIA
Z DZISIEJSZYCH WARSZTATÓW?
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.
Na warsztatach tego typu jestem
pierwszy raz, więc bardzo dziękuję za to
wyróżnienie. Największe wrażenie zrobili
na mnie uczestnicy, bardzo pozytywnie
nastawieni, i prowadzący. Zarówno
Tomek, jak i Kasia to wulkany chodzącej
energii.

Iwona Murzyn
uczestniczka
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MUM 5 - poradzi sobie
z każdym kulinarnym
wyzwaniem.
Wszechstronny, wydajny, bezpieczny i wygodny.
Czego chcieć więcej od robota kuchennego?
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