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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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O jednej
z najzdrowszych
kuchni świata
opowiada

Haiyan Li

Ekspertka
spotkania
poleca
Makaron
sezamowo-pikantny
Chińskie pierożki
Mus kokosowy
w pomarańczy

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

Partner:
Organizator:

A NA STOŁACH… SAMA SŁODYCZ
Tym razem podczas warsztatów kulinarnych „Akademii Smaku” do gotowania
i pieczenia stanęli najmłodsi. Pod czujnym okiem Tomasza Jakubiaka, Piotra
Ogińskiego i zawsze uśmiechniętej Katarzyny Glinki. Laureaci kolejnej edycji konkursu
przygotowali wspólnie ze swoimi pociechami oryginalne desery. Było gwarno, głośno,
ale nie zabrakło oczywiście smakołyków, które znikały ze stołów w mgnieniu oka.
Zapraszamy Was do kolejnego wydania naszego magazynu, w którym znajdziecie
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inspirujących

przepisów,

porad

kulinarnych,

wywiadów

oraz

bardzo

ciekawą rozmowę z uczestniczką programu „MasterChef Junior”, Natalią Paździor,
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która udowadnia, że gotowanie to nie tylko domena dorosłych, a w przygotowaniu
każdego dania nie może zabraknąć dwóch niezbędnych składników, czyli zabawy
i radości z gotowania.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku”

akademiasmakuonline.pl
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O tym, jak istotna
jest kasza
w codziennej diecie
- opowiada ekspert spotkania
Monika Mrozowska

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
Golas
lubelski
w
pomarańczy
Pęczakotto bałtyckie
Portobello faszerowany
kaszą jęczmienną
Świeża sałatka
sałat z pęczaku
i popcornem z kaszy gryczanej

Partner:

Organizator:

Partner:

Partner:
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Odpowiednia
dekoracja
jest najlepszym uwieńczeniem upieczonego ciasta. Nie wszystkie ozdoby wymagają posiadania
szczególnych
zdolności
artystycznych, a nawet te
najprostsze potrafią dać
spektakularny efekt.

Kandyzowane kwiaty

Ten niedrogi element kulinarnego wyposażenia

Będą

będzie nieoceniony przy dekorowaniu ciast.

uroczystości.

Dzięki różnym nakładkom stworzysz z kremu

posmaruj

fantazyjne wzory. Warto do niego dodać

je na blachę wyłożoną papierem i obsyp

barwnik

spożywczy,

esom-floresom
użyjesz
łatwo

kilku

który

ciekawe
odcieni

uzyskasz

tej

świetnie

pasować

Świeże

do

kwiaty

roztrzepanym

większych

namocz

białkiem.

lub

Przełóż

nada

takim

cukrem pudrem. Susz je przez około 30 minut

kolory.

Jeśli

w ciepłym piekarniku z uchylonymi drzwiami.

samej

barwy,

efekt

gradientu.

Masa marcepanowa
Dzięki niej wytniesz takie wzory, jakie tylko

Galaretka

sobie wymarzysz. Dodaj do niej kilka kropel

Przygotuj galaretkę i rozlej ją na płaskiej

barwnika

powierzchni. Gdy zastygnie, możesz przy

i wycinaj!

spożywczego,

rozwałkuj

masę

użyciu foremek do ciasteczek powycinać różne
wzory. Jeśli nie masz foremek, wystarczy

Świeże owoce

pokroić kolorowe galaretki w kwadraty, ułożyć

To najlepsza propozycja na lato, gdy wybór

je w szachownicę lub porozrzucać po wierzchu

owoców jest największy. Na brzegu ciasta ułóż

ciasta.

wianuszek np. z winogron. Wewnątrz niego
dowolnie układaj kawałki innych owoców

Czekolada

(można

je

dodatkowo

gęstniejącą

Idealna do dekorowania ciast, dodatkowo

galaretką).

daje duże pole do popisu, bo jest wiele

i straganach od dawna królują truskawki, więc

możliwości jej wykorzystania. Zacząć można

korzystaj z nich do woli. Układaj je najlepiej

od najprostszych polew. Czekoladę można

na

także zetrzeć np. na tarce o dużych oczkach.

je w plasterki i ułożyć w kształt kwiatu,

Pamiętaj,

a brzegi ciasta posypać wiórkami kokosowymi.

aby

wcześniej

ją

schłodzić.

jasnym

Na

zalać

kremie.

sklepowych

Możesz

też

półkach

pokroić

Z czekolady można stworzyć też tzw. ruloniki.
Rozpuść ją w rondelku, a następnie rozsmaruj
na pergaminie. Im cieńsza będzie warstwa,
tym lepiej. Przy pomocy noża lub szpachelki
zwijaj czekoladę w małe ruloniki. Następnie
odstaw je do lodówki, by stwardniały.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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DOMOWE
DEKORACJE
DO CIAST

Szpryca cukiernicza

Z CZYM PODAWAĆ
DESERY LODOWE?
TOMASZ JAKUBIAK

Do dekoracji
Lody udekorować można dosłownie wszystkim
–

jedynym

ograniczeniem

na

tym

polu

może być tylko nasza wyobraźnia. Świetnie
sprawdzą się wszelkiego rodzaju posypki,
wiórki kokosowe, czy płatki migdałowe. Warto
użyć także orzechów: włoskich, ziemnych,
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laskowych, pistacjowych. Amatorzy „małej
czarnej”

mogą

skorzystać

ze

zmielonych

ziaren kawy, czy tartej czekolady. Do dekoracji
przydadzą się także zioła: melisa lub mięta.
Bardziej

wyrafinowanym

dodatkiem

będą

rodzynki, skórki owocowe, czy kandyzowane
owoce.

Sosy
Idealnie nadają się do dekoracji lodów. Najlepiej sprawdzą się te zrobione z owoców, zwłaszcza
tych o mocnym aromacie, np.: maliny, wiśnie, brzoskwinie, truskawki, jagody czy jeżyny. Dobrze
jest wykonać taki sos samemu, zwłaszcza, że przepis na niego jest banalnie prosty. Łączymy owoce
z cukrem (0,5 kg cukru na 1 kg owoców) i polewamy sokiem z cytryny. Gdy zdecydujemy się na
twarde owoce, takie jak np.: jabłka, czy gruszki, należy je najpierw obrać, a następnie gotować,
aż zyskają konsystencję musu.

Alkohol
Alkohol do deserów lodowych można dodawać na wiele sposobów. Można po prostu polać je niewielką
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Dla odważnych
Głodni

lodowych

poeksperymentować
przeciwstawnymi

wrażeń

powinni

z

pozornie

smakami.

Coraz

więcej

zwolenników zyskują nietypowe połączenia
np.: lody czekoladowe z sosem z chili
i kolendrą, lody śmietankowe polane sosem
z dyni i posypane prażonymi migdałami,
czy lody truskawkowe z sosem balsamicznym.

ilością ulubionego trunku. Można go także połączyć z owocami, które chcemy zaserwować wraz z naszym
deserem. Niektóre alkohole dodać można do przygotowywanej masy, np. tak, jak się to robi w przypadku
lodów cytrynowych, które blenduje się z winem musującym. Najlepiej w roli dodatku sprawdzą się:
wódka, szampan, koniak i różnego rodzaju likiery.

Owoce
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak genialne połączenie stanowią lody i świeże owoce. Jednak
aby urozmaicić nasz deser, warto podać je nie tradycyjnie pokrojone w kostkę, lecz umieszczając lody
we wnętrzu owoców. W roli „pucharka” świetnie sprawdzą się: ananas, melon, marakuja, papaja i owoce
cytrusowe. W przypadku tych ostatnich trzeba jednak pamiętać, by napełniać je lodami najwcześniej
godzinę przed podaniem. Dzięki temu gorzkie substancje zawarte w skórkach cytrusów nie popsują
smaku deseru.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Choć lody same w sobie są wyśmienitym deserem, to podając
je, warto zadbać także o ich odpowiednią oprawę. Dodatki
nie tylko wzbogacą smak podawanego przez nas deseru,
ale także zadbają o jego walory estetyczne.

Akademia Smaku BOSCH
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Niektórzy mogą uznać, że to zabobon, ale zasada ta ma

– JAK GO UNIKNĄĆ?

bardziej przyziemne uzasadnienie. W mące znajduje

PIOTR OGIŃSKI

czego z ciasta uciekają pęcherzyki powietrza.

Kto z nas się z nim nie zetknął?
Przytrafia
się
nawet
najbardziej
doświadczonym kucharzom i kucharkom.
I choć niektórzy uwielbiają ciasta
z zakalcem, to dla wielu jest on oznaką
kulinarnej porażki. Wystarczy jednak
przestrzegać kilku zasad, by jej uniknąć.

się gluten, zbudowany z włókien. Gdy mieszamy ciasto
w różne strony, rozrywamy owe włókna, w wyniku

Składniki mieszaj tylko
momentu ich połączenia

do

Wypieki nie lubią zbyt długiego mieszania (z wyjątkiem
ciasta drożdżowego). Gdy tylko składniki połączą
się ze sobą, natychmiast przestajemy je mieszać.
Zbyt długie mieszanie spowoduje, że nasze ciasto
za mocno się napowietrzy, a po upieczeniu oklapnie.

Nie otwieraj piekarnika podczas
pieczenia
Otwieramy go chwilę przed upływem określonego

Wszystkie składniki wyjmij 1-2 godziny
przed pieczeniem

w

Chyba że przepis mówi inaczej. Wszystkie składniki, które zazwyczaj

wyglądać na gotowe, to w środku prawdopodobnie

trzymamy w lodówce, należy wyjąć 1-2 godziny przed rozpoczęciem

będzie niedopieczone – a to jest najlepsza „gwarancja”

pieczenia. Składniki o takiej samej temperaturze będą jednakowo się

na zrobienie zakalca. Lepiej przetrzymać ciasto chwilę

piekły.

dłużej w piekarniku, niż wyjąć jeszcze surowe.

Przesiej wszystkie suche składniki

Dokładnie odmierz składniki

Dzięki temu nie tylko pozbywamy się z nich ewentualnych zanieczyszczeń,

przepisie

czasu,

by

patyczkiem

sprawdzić,

czy ciasto jest już gotowe. Jeśli patyk będzie suchy,
to znak, że się upiekło. Choć z wierzchu może ono

Zbyt dużo cukru, wody, czy tłuszczu może znacznie

ale także wtłaczamy w nie więcej powietrza. Dodatkowo ciasto będzie

zaburzyć proporcje i doprowadzić do powstania

dzięki temu lżejsze i unikniemy grudek. Zasada ta dotyczy każdego

zakalca.

rodzaju mąki, jak również zmielonych orzechów, cukru pudru czy kakao.
Mąkę najlepiej przesiać razem z proszkiem do pieczenia.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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ZAKALEC

Mieszaj tylko w jednym kierunku

BABECZKI CZEKOLADOWE
Z PLEŚNIOWYM SEREM I CHILI
PIOTR OGIŃSKI

Składniki:
50 g Masła Polskiego Mlekovita do foremek
2 łyżki kakao do podsypania
200 g ciemnej czekolady
200 g Masła Polskiego Mlekovita
200 g cukru
4 duże jajka
50 g sera pleśniowego
szczypta chili w proszku

Do dekoracji:
papryczki chili
mięta

15

cukier puder

Akademia Smaku BOSCH
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Sposób przygotowania:
1. Foremki natrzyj masłem i podsyp kakao.
2. W kąpieli wodnej rozpuść masło i czekoladę. Następnie oddziel
białka od żółtek. Żółtka ubij z cukrem, a białka ubij na sztywną
pianę. Roztopioną czekoladę z masłem wymieszaj z ubitymi żółtkami.
Dodaj mąkę i delikatnie mieszając, dodaj pianę z białek.
3. Na samym końcu dodaj szczyptę chili, potem wszystko razem
wymieszaj.
4. Do wcześniej przygotowanych foremek wlej masę, a do środka włóż
kawałki pleśniowego sera. Piecz w temperaturze 200 stopni przez około
10-15 minut.
5. Udekoruj chili, miętą i cukrem pudrem.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “SAMA SŁODYCZ”:

POLSKA PANNA COTTA
Z SOSEM BAILEYS I SAŁATKĄ
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
500 ml zsiadłego mleka
2 listki żelatyny
50 ml Śmietanki Polskiej Mlekovita 36%
łyżeczka skórki z limonki
laska wanilii
1/4 szklanki cukru
1/2 mango
pół szklanki pokrojonego w kostkę ananasa
2 łyżki soku z limonki
2 łyżki słodkiego wina ryżowego Mirin
łyżka posiekanej mięty

16
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5 żółtek
150 g cukru
sok z 3 cytryn
2 kieliszki irlandzkiego likieru Baileys
szklanka Śmietanki Polskiej Mlekovita 36%

Sposób przygotowania:
1. Żelatynę rozpuść w kilku łyżkach gorącej wody, aż nie będzie grudek.
Śmietanę z zsiadłym mlekiem rozmieszaj trzepaczką na jednolitą masę.
Laskę wanilii rozetnij wzdłuż i wyjmij pestki, po czym umieść ją w zsiadłym
mleku. Dodaj skórkę z limonki i żelatynę. Wszystko dokładnie wymieszaj
i rozlej do pojemniczków.
2. Żółtka i cukier wymieszaj w metalowej misce trzepaczką, aż powstanie kogel-mogel. Dodaj pozostałe składniki, wciąż wszystko mocno mieszając. Miskę ustaw na parze i dalej mocno ubijaj masę, aż ta zgęstnieje.
Sos powinien być lekko napowietrzony i jednolity.
3. Owoce pokrój w jednakową kostkę i wymieszaj z przyprawą Mirin
oraz posiekaną miętą. Panna cottę podawaj na sosie z sałatką obok.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “SAMA SŁODYCZ”:

TORCIK
ŚMIETANOWO-TRUSKAWKOWY
AGNIESZKA KAMIŃSKA-LIS

Składniki:
1,5 szklanki mąki pszennej
7 sztuk jajek
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki cukru wanilinowego
750 ml Śmietanki Polskiej Mlekovita 30%
750 g truskawek
4 łyżki cukru pudru

Sposób przygotowania:

19

1. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij z odrobiną soli na sztywno.
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii Smaku
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Dodaj powoli cukier i cukier wanilinowy, nadal ubijając. Dodaj roztrzepane
żółtka, a na koniec powoli zmieszaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia.
2. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz przez około 40 minut.
3. Po upieczeniu wyjmij z blachy, przestudź i przekrój na 3 warstwy.
Ubij śmietanę kremówkę na sztywno. W trakcie ubijania dodaj cukier puder.
4. Truskawki umyj, dokładnie osusz i pokrój. Pierwszą warstwę posmaruj
1/3 śmietany, wyłóż 1/3 truskawek. Na drugą połóż kolejną porcję śmietany
i truskawek. Na trzecią warstwę wyłóż ostatnią porcję śmietany.
5. Wygładź wierzch i boki, udekoruj pozostałymi truskawkami. Moja córka
wykorzystała jeszcze szablony do dekorowania i obsypała ciasto gorzkim kakao.
Smacznego!

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

LIZAKI Z CIASTA
FRANCUSKIEGO
Z OWOCAMI LEŚNYMI
ANNA OLKIS

Składniki:
1 opakowanie ciasta francuskiego
0,5 kg owoców sezonowych (truskawek, malin, borówek)
1 laska wanilii
1 jajko
5 g cukru pudru do dosłodzenia i oprószenia lizaków
patyczki drewniane do lodów

Sposób przygotowania:
1. Najpierw przygotuj owocowe nadzienie. Owoce (truskawki,

Akademia Smaku BOSCH

borówki, porzeczki) wsyp do garnka i zagotuj z cukrem i ziarenkami
wanilii (użyj tyle, aby nie przesłodzić mikstury).
2. Odparuj sok, gotując całość ok. 15 minut. Wystudź.
3. Schłodzone ciasto francuskie rozwałkuj, podziel na prostokąty,
które po zamknięciu utworzą kwadraty. Na każdym prostokącie ułóż
przygotowaną wcześniej frużelinę z owoców leśnych i jeden patyczek
drewniany do lodów. Brzegi kwadratów posmaruj roztrzepanym
jajkiem, a następnie zamknij rogi, dociskając widelcem.
4. Ułóż lizaki na papierze do pieczenia i piecz w temp. 180 stopni
przez około 15 minut.
5. Po wyjęciu z pieca oprósz cukrem pudrem (cukier przyklei się do
ciasta i nie będzie spadał podczas jedzenia).

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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CIASTECZKA Z LENTILKAMI
MAGDALENA IMIELIŃSKA

Składniki:
220 g mąki pszennej
1 łyżka kakao
175 g Masła Polskiego Mlekovita
100 g gorzkiej czekolady
80 g cukru pudru
1 szczypta soli
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 szklanki lentilków

Sposób przygotowania:
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1. Masło utrzyj z cukrem pudrem na puch. Tabliczkę gorzkiej czekolady rozpuść
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Smaku
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w kąpieli wodnej i wlej do masy maślanej podczas ucierania.
2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Przesiej kakao, następnie dodaj je
do masy maślanej i dokładnie utrzyj.
3. Ciasto wstaw do lodówki na minimum kwadrans. Po tym czasie uformuj z niego
kulki. Układaj je na blaszce i spłaszczaj ręką. Ciasteczka „urosną”, dlatego należy
zrobić między nimi duże odstępy.
4. Na każdym ciastku ułóż po kilka lentilków i dociśnij. Ciastka wstaw do piekarnika
nagrzanego do 175 stopni i piecz około 10 minut. Ciasteczka przy wyjmowaniu
z piekarnika będą miękkie, ale po chwili stwardnieją i nie będą się kruszyć.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

TARTA PECANOWO-BATATOWA
Z LODAMI PEANUT BUTTER
HANNA KRAJNIAK

140 g cukru trzcinowego

3 łyżki kakao

1 czubata łyżka masła orzechowego peanut butter

4 żółtka

300 ml Śmietanki Polskiej Mlekovita 30%

150 g Masła Polskiego Mlekovita

mleko skondensowane słodkie

30 g smalcu

2 czubate łyżki peanut butter

100 g cukru pudru

30 g Masła Polskiego Mlekovita

400 g batatów pieczonych

2 łyżki cukru pudru

100 ml Śmietanki Polskiej Mlekovita 30%

2 łyżki kakao

100 ml mleka kokosowego

1 łyżka Śmietany Polskiej Gęstej Mlekovita 12%

24

3 jajka

200 g orzechów pecan

Sposób przygotowania:
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2,5 szklanki mąki pszennej

Akademia Smaku BOSCH
Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku

Składniki:

Tarta
1. Z mąki, masła, smalcu, pudru, żółtek i kakao zagnieć kruche ciasto. Wyłóż nim spód i boki
tortownicy. Następnie schłodź.
2. Bataty piecz przez 40 minut w temperaturze 200 stopni. Miąższ zblenduj (np. przy pomocy
Blendera Maxomixx Bosch) z masłem orzechowym peanut butter. Dodaj śmietankę, mleko
kokosowe, cukier trzcinowy, jajka i orzechy pecan.
3. Na podpieczone wcześniej ciasto wyłóż masę z batatów i pozostałych składników.
Piecz przez 50 minut w 200 stopniach. Pamiętaj o schłodzeniu przed wyciągnięciem z blachy.
Lody
Ubij śmietankę, dodaj mleko skondensowane i masło orzechowe. Wymieszaj i włóż
do zamrażarki.
Polewa
1. W rondlu z grubym dnem roztop masło, dodaj cukier puder, kakao i na końcu śmietanę.
2. Lekko schłódź przed polaniem ciasta. Ozdób orzechami pekan i podawaj z gałką lodów
pecanowych.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

MINI PAVLOVA Z MUSEM
TRUSKAWKOWO-RABARBAROWYM
ANNA POŁAWSKA

Składniki:
110 g białek
370 g cukru
160 g cukru pudru
70 dag rabarbaru
sok z 1/2 cytryny
120 g purée z rabarbaru
50 g żelatyny
150 g Śmietanki Polskiej Mlekovita 30% (do ubicia)
30 dag truskawek
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Sposób przygotowania:

Akademia Smaku BOSCH

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii Smaku

Akademia Smaku BOSCH

26

1. Białka ubij, następnie dodaj cukier puder i cukier. Masę wyłóż do torby cukierniczej.
Wyciskaj równe placki na papier do pieczenia.
2. Susz bezę w temperaturze 110 stopni przez około 60 minut.
3. Obierz rabarbar, pokrój na drobne kawałki. Smaż z resztą cukru i truskawkami
w rondlu aż do rozgotowania. Dodaj sok z cytryny. Przetrzyj masę przez sito, dodaj
żelatynę i odstaw do wystudzenia.
4. Obierki rabarbaru obtocz w cukrze pudrze i piecz w piekarniku nagrzanym
do temperatury 160 stopni przez 15 minut.
5. Ubij śmietanę na sztywno, dodaj szpatułką konfiturę i wymieszaj ze śmietaną.
Odstaw do lodówki.
6. Wysuszone bezy przekładaj musem rabarbarowo-truskawkowym. Udekoruj danie
chipsami z rabarbaru i świeżymi truskawkami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KRADZIONE PĄCZKI
I PANNA COTTA
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem,
dziennikarzem kulinarnym i członkiem Kolegium
Redakcyjnego Akademii Smaku.
Jaki jest Twój ulubiony deser?
Desery to dla mnie przede wszystkim świeże owoce, podawane
na przeróżne sposoby. Nie lubię smaku słodkiego i mdłego, zatem jest
bardzo mało ciast, za którymi przepadam. Natomiast ponad wszystko
kocham różnego rodzaju sorbety. Mogą być również lody, ale sorbety
przede wszystkim. Uwielbiam panna cottę, jeśli jest zrównoważona
dodatkami, np. malinami, czy wczesnymi truskawkami. Jeśli chodzi
o ciasta, to pozostał mi sentyment do ciasta drożdżowego, bo to jedyny
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jego rodzaj, który jadłem w dzieciństwie. Najlepiej żeby był z rabarbarem
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rzeczywiście dałbym się pociąć. Chyba będę musiał dzisiaj jakieś zrobić!

Masz jakieś wspomnienia z dzieciństwa związane z deserami?
W mojej kamienicy była cukiernia. Mając 6 lat, razem z kolegami
wylewaliśmy lukier na cukierników. A kiedy oni się odwracali, żeby to
wytrzeć, to zabieraliśmy ich pączki i uciekaliśmy.

Jak oceniasz poziom młodych kucharzy, których dziś tutaj gościmy?
Poziom kulinarny wśród dzieci, nie tylko cukierniczy, jest ogromny,
co mnie niesamowicie cieszy. To dobra oznaka tego, że mamy rozsądnych
rodziców, którzy z dziećmi gotują i starają się przekazać im wiedzę na temat
gotowania i żywienia. Nawet, gdy sami nie są najlepszymi kucharzami,
to i tak starają się nauczyć dzieci kulinarnego ABC. To bardzo ważne, żeby
zarażać najmłodszych gotowaniem. Świetnie było to widać na dzisiejszych
warsztatach. Te dzieci są naprawdę bardzo dobrze wyedukowane.
Nie znam ich rodziców, ale okazuje się, że przekazali swoim dzieciom
ogromną dawkę wiedzy. Mimo że dostaliśmy desery z M&M’sami,
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albo ze śliwkami. Lubię także biszkopt z rabarbarem. Za te ciasta

f

snickersami, czy żelkami, to dzieci nie były nimi zainteresowane! Przychodziły do mnie i pytały,
czy tu nie jest za dużo cukru i czy powinniśmy korzystać z tego składnika. Poziom ich wiedzy
i gotowania jest oszałamiający. Desery wyszły naprawdę bardzo fajnie. Dzieci same zagniatały ciasta,
czy ubijały śmietanę. Moim zdaniem wyszło super, a poziom był wyjątkowo wysoki jak na tę grupę
wiekową. Wiem, bo często gotuję z najmłodszymi, a po dzisiejszych warsztatach mam wrażenie,
że te dzieci chyba wyręczyły swoje mamy w pisaniu tych przepisów.

Włoska panna cotta czy lody, francuskie makaroniki, szwedzkie bułeczki cynamonowe –
uwielbiamy desery z różnych stron świata i to one uchodzą za najlepsze na świecie. A jak to
jest z polskimi deserami – które z nich można uznać za najlepsze, najpopularniejsze?
To trochę drażliwy temat. Ostatnio moi koledzy z kapituły cukierniczej zebrali się i bardzo długo
przeglądali książki, wypisywali nazwy ciast i deserów, które znają. Okazało się, że przepis na prawie
każdy deser, prawie każde ciasto został zaczerpnięty gdzieś zza granicy i leciutko zmodyfikowany.
Natomiast bez naszych produktów nie ma deserów na świecie, np. truskawka jest wszędzie
i dzięki niej Hiszpanie mają pyszny chłodnik, podawany na słodko jako deser. Jeśli chodzi o polskie
udziwnienia, to jednym z takich sztandarowych przykładów jest panna cotta, która we Włoszech
jest przygotowywana na słodkiej śmietanie, z wanilią i żelatyną. Ostatnio dostałem przepis od
pani z Bieszczad, który w jej rodzinie obowiązuje już trzecie pokolenie. Danie co prawda nie
nazywa się panna cotta, ale przygotowuje się je tak samo, tylko że z zsiadłego mleka. Panna cotta
z zsiadłego mleka jest genialna, bo jest lekko kwaśna. Kolejnym produktem są kluski leniwe, nieznane
na świecie. W mojej restauracji to numer jeden spośród wszystkich dań. Leniwe z pieczonej dyni
piżmowej na słodko, z sosem waniliowym są przepyszne. Jest jeszcze jeden fenomenalny deser,
o którym zapomniałem. Coś, z czego powinni być dumni mieszkańcy Wielkopolski, głównie
poznaniacy – szneka z glancą. To drożdżówka zrobiona z parzonej mąki, dzięki czemu zachowuje
konsystencję budyniu. Nawet po trzech dniach jest taka, jakby przed chwilą wyjęto ją z piekarnika.
To dla mnie jeden z najlepszych deserów w Polsce i mimo że podobne je się we Francji, to myślę,
że akurat ten mógłby zawojować rynek w całej Europie.
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W KUCHNI
NIE MOŻNA SIĘ BAĆ

Jak się czujesz, gotując z szefem kuchni – Tomaszem Jakubiakiem, ale również z blogerem, Piotrkiem
Ogińskim, którego bardzo lubisz?
Warsztaty są super i super się pracuje z obydwoma szefami. Pamiętam, że moje pierwsze krewetki
robiłam właśnie na podstawie przepisu Piotra Ogińskiego.
A czy masz swój ulubiony deser?

Wywiad z Natalią Paździor, zaledwie 11-letnią zwyciężczynią prestiżowe-

Powiem szczerze, że nie mam takiego. Bardzo lubię lekkie i delikatne desery, np. sorbety. Smakują mi

go programu „MasterChef Junior”. Natalia zdążyła także wydać własną...

też lody owocowe, ale nie pogardzę biszkoptem z kremem, lecz – obowiązkowo – z owocami.

książkę kucharską.

A czy masz jakieś skojarzenia z deserami właśnie?
Pamiętam to do dziś – kiedyś śniło mi się, że jestem w świecie deserów i wszędzie jest wata cukrowa,
a drzewa były zrobione z lizaków! Jak tylko ktoś powie cokolwiek o deserach, to mi się to kojarzy właśnie
z watą cukrową.
Czy był taki moment w Twoim życiu, kiedy poczułaś, że gotowanie jest tym, co chcesz robić w przyszłości?
Dokładnie nie wiem, jak to się stało. Po prostu zaczęłam gotować, gotować, gotować, aż stało się to moją
wielką pasją. To było mniej więcej wtedy, gdy miałam 6-7 lat. Pamiętam, że gotować z przyjemnością
zaczęłam od IV edycji „MasterChefa” dla dorosłych.
Jak się czujesz jako zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji „MasterChefa Junior”?
Sporo czasu minęło od finału, a ja powiem szczerze, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Jestem zwyciężczynią,
no jestem i tyle, mam statuetkę, ale jeszcze w to nie wierzę.
Jakie masz plany na swoją przyszłość?
Już wydałam swoją pierwszą książkę, mam nadzieję, że wkrótce uda mi się wydać drugą. Jeśli chodzi
o plany bardziej na przyszłość, to zamierzam jeździć na staże do szefów kuchni, chciałabym również
ukończyć paryską szkołę Le Cordon Bleu, a wkrótce również otworzyć swoją restaurację.
Co powiedziałabyś wszystkim dzieciom, które marzą o tym, aby zostać szefami kuchni, aby gotować
i spełniać się w tym, co kochają, czyli gotowaniu?
Zawsze warto spróbować, mimo że nie wszystko wychodzi idealnie. Próbowanie jest ważne, bo nie wiadomo,
co nas czeka w przyszłości, może się przecież okazać, że np. w przyszłości zostaniemy restauratorami.
W kuchni nie można się bać, trzeba kombinować, nawet gdy nie zawsze wszystko wychodzi. Następnym
razem możemy coś zmienić i poprawić.
Czym dla Cebie jest gotowanie?
Dla mnie gotowanie jest codziennym odruchem, tak samo jak oddychanie czy mruganie.
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Innowacyjna
technologia.
Perfekcyjny efekt.

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
JAK PODOBAJĄ CI SIĘ
DZISIEJSZE WARSZTATY?
Jest bardzo fajnie. Mogę tutaj
zrobić dużo rzeczy! Zaczęłam
teraz
robić
amerykanki,
które są pyszne, a które
teraz często robimy w domu.
Amerykanki to takie jakby
słodkie kanapki z lukrem.
Jest
bardzo
atrakcyjnie,
a ja mogę zrobić coś sama!
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Jagoda
uczestniczka
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CO ZROBIŁAŚ DO TEJ PORY
NA WARSZTATACH?
Zrobiłam truskawki z owocami leśnymi – wymieszałam je, a później
z tego zrobimy krem. Zrobiłam również krem morelowy z migdałami,
a za chwilę będę dokańczać lizaki z ciasta francuskiego, które są
bardzo smaczne i kolorowe!

JAK CI SIĘ PODOBA NA
WARSZTATACH?
Na warsztatach jest bardzo fajnie. Bardzo
lubię gotować z dorosłymi, bo można się
trochę pobawić, tworzyć z produktów
różne minki, smarować i dekorować
różne rzeczy. Gotowanie z nimi jest
bardzo fajne!
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Maja
uczestniczka
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PODCZAS DZISIEJSZYCH
WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJEMY
ZAPROPONOWANY PRZEZ CIEBIE
DESER. ZDRADZISZ, CZYM SIĘ
INSPIROWAŁAŚ?
Pomysł na lizaki z ciasta francuskiego powstał, gdy próbowałam
przemycić do posiłków moich dzieci leśne owoce, takie, jak porzeczki,
czy borówki. Maluchy nie zawsze je lubią, bo są kwaśne. Ciasto francuskie
wypełniłam owocami, których dziewczyny nie chciały jeść na świeżo.
A forma lizaka jest dla nich dodatkową zachętą.
41

JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO
ZDROWEGO ŻYWIENIA?
Żeby dzieci jadły więcej świeżych i zdrowych potraw, przede wszystkim
powinny uczestniczyć w ich przygotowywaniu. Gdy próbują, dotykają
warzyw i owoców podczas przygotowywania, odbierają je zupełnie
inaczej. Kiedy mój chrześniak był mały, zjadał tylko
to, co umiał nazwać, np. gdy umiał powiedzieć
pomidor, to jadł pomidora. Gdy nauczył się mówić
ogórek, zaczynał jeść ogórka. Dlatego im więcej
dzieci obcują ze świeżymi warzywami i owocami,
tym chętniej je jedzą.
Anna Olkis
uczestniczka
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JAK WSPOMINASZ DESERY
Z CZASÓW DZIECIŃSTWA?
Pamiętam,
że
gdy
byłam
dzieckiem,
już we wczesnych latach podstawówki nieraz
bywało tak, że moja mama szła do kościoła,
a ja w tym czasie piekłam ciasto. Gdy wracała,
było już gotowe.
Hanna Krajniak
Uczestniczka
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