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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

ŹRÓDŁO ZDROWEJ KUCHNI…
W AKADEMII SMAKU
Tym razem podczas warsztatów kulinarnych „Akademii Smaku” uczestnicy
przygotowywali dania wegetariańskie i wegańskie, udowadniając, że kuchnia roślinna
może być pełna smaku, urozmaicenia i kreatywności. Laureaci kolejnej edycji konkursu
przygotowali wspólnie z szefem kuchni Tomaszem Jakubiakiem, blogerem Tomaszem
Lachem oraz aktorką Katarzyną Glinką oryginalne potrawy, które zniknęły ze stołów
w mgnieniu oka w gwarnej i przyjacielskiej atmosferze.
Zapraszamy Was do kolejnego wydania naszego magazynu, w którym znajdziecie
inspirujące przepisy, porady kulinarne, a także wywiady. Na warsztatach pojawiła się

Akademia Smaku BOSCH

również Mgr Ewa Kurowska, dietetyk i ekspertka Kropli Beskidu, która w niezwykle
ciekawej rozmowie podzieliła się swoją wiedzą na temat istoty picia odpowiedniej
ilości wody każdego dnia.
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
w pomarańczy
Golas lubelski

Pęczakotto bałtyckie
Portobello faszerowany
kaszą jęczmienną
Świeża sałatka
sałat z pęczaku
i popcornem z kaszy gryczanej
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CZYM
ZASTĄPIĆ
MIĘSO
W DIECIE?
TOMASZ LACH

1. Soczewica

4. Bakłażan

Zawiera około 30% przyswajalnego białka.

Ma on zarówno swoich fanów jak i zagorzałych

Ma

przeciwników.

wiele

względem

odmian
koloru

zróżnicowanych

odpowiednio

doprawiony z powodzeniem zastąpi smak mięsa

gotuje się ją od 10 minut do godziny,

np.: w burgerach. Często jest wykorzystywany

w

jako alternatywa dla owoców morza i ślimaków.

od

wielkości.

Jednak

Zazwyczaj

zależności

i

pod

rodzaju.

Najszybciej

przyrządzimy czerwoną soczewicę. Najlepiej
skorzystać z niej w celu zastąpienia mielonej

5. Kalafior

wołowiny. Może posłużyć do przygotowania

Najlepiej sprawdzi się jako kurczak w kuchni

burgerów,

azjatyckiej.

tacos,

gulaszu

czy

pulpetów.

Jeśli

przyrządzimy

do

niego

odpowiednią panierkę to możemy cieszyć się

2. Tofu

smakiem skrzydełek. Równie dobrze odnajdzie

To chyba najpopularniejszy zamiennik mięsa

się w roli steka, czy dodatków do pizzy. Dzięki

w diecie wegetariańskiej. Jego głównym

swojemu

składnikiem są ziarna soi. Tofu najlepiej zastąpi

wykorzystać go na wiele różnych sposobów.

delikatnemu

smakowi,

można

drób, zatem bez problemu przyrządzimy z nich

To chyba najczęstszy problem przed którym stają
osoby decydujące się na
przejście na dietę wegetariańską. Nie musi to być
jednak poważnym zmartwieniem,
zakres
produktów spośród których
możemy wybierać jest naprawdę szeroki.

zarówno kotlety jak i nuggetsy. Samo w sobie

6. Ziemniaki

jest bez smaku, ale wydobycie smaku mięsa

Są nieodłącznym elementem polskiej kuchni,

jest możliwe, dzięki odpowiedniej obróbce

choć w większości przypadków spełniają

termicznej i dobranym przyprawom. Może być

rolę dodatku. Jednak

ilość sposobów ich

ono również świetnym zamiennikiem serów

przyrządzania

morze

robionych z mleka odzwierzęcego.

Można je usmażyć, upiec, ugotować, rozgnieść

9

otwiera

możliwości.

czy zmiksować. Najlepiej skorzystać z nich,

3. Fasola

gdy najdzie nas ochota na orientalne dania

Jest doskonałym źródłem minerałów, takich

np.: samosy lub chutneye. Świetnie sprawdzą

jak: potas, wapń, fosfor oraz m.in witamin

się przy przyrządzaniu gęstych i zawiesistych

z grupy B, a niektóre odmiany obfitują także

zup czy jako składnik burgerów.

w kwas foliowy i żelazo. Jej dodatkowym

W przypadku diety wegetariańskiej kluczowe

atutem

jest

jest

duża

zawartość

błonnika.

korzystanie

z

produktów

bogatych

Występuje w około 400 odmianach. Można

w białko. W tym przypadku na szczególną

z niej przyrządzić gęste i sycące zupy czy

uwagę zasługują warzywa strączkowe.

gulasze.

Świetnie

sprawdzą

się

podczas

przygotowywania burgerów, włoskich sosów
czy pasztetów.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Wapń
Kolejnym składnikiem ważnym dla funkcjonowania naszego

JAK UŁOŻYĆ DIETĘ
WEGETARIAŃSKĄ?
TOMASZ JAKUBIAK

organizmu jest wapń, odpowiedzialny głównie za wzrost
i mocne kości. Wapnia najlepiej szukać w ziarnach sezamu,
tofu, zielonych warzywach (np.: szpinaku, brokułach),
roślinach strączkowych, mleku sojowym i wszystkich
produktach

mlecznych,

migdałach,

pomidorach

czy

brązowym ryżu. W przypadku znacznego zapotrzebowania
na wapń sprawdzą się zmielone skorupki jaj. Roślinne
źródła białka dostarczą organizmowi także antyulteniaczy,

Witamina B12
Jest ona kluczowym elementem w procesie tworzenia
białych, czerwonych krwinek i trombocytów oraz w syntezie
białek i metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Jej
głównym źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego.
Nie

musi

to

stanowić

poważnego

zmartwienia

dla

wegetarian, bo ludzki organizm potrzebuje niewielkich
ilości witaminy B12. Pewne jej ilości można także
znaleźć w produktach szerzej dostępnych, np.: jajkach,

Białka

produktach mlecznych, pyłku pszczelim czy pieczarkach.
W przypadku witaminy B12 można wspomagać się także

Największym zarzutem przedstawianym diecie wegetariańskiej jest niedobór białka. Jest ono

suplementacją. Przy konstruowaniu diety wegetariańskiej

podstawowym budulcem organizmu i nie może go zabraknąć w żadnej diecie. Białko roślinne jest

warto

jednak słabiej trawione niż to pochodzenia zwierzęcego. Poprzez odpowiednie łączenie produktów

w

możliwe jest zwiększenie ilości przyswajalnego białka, np.: ryż warto połączyć z mlekiem i fasolą.

roślinnej, - cynku, którego źródłem są soczewica, dynia,

Bogatym źródłem białka są rośliny strączkowe, niezawierające cholesterolu np.: fasola, soja,

pieczarki, pieczywo pełnoziarniste i orzechy.

pamiętać

grzybach,

także

kiełkach

o:

-

witaminie

słonecznika

oraz

D,

zawartej

margarynie

soczewica czy groch. Cenne źródło białek stanowią także makarony, kasze i pieczywo razowe,
komosa ryżowa i groch. Do warzyw najlepiej dodać kasze, orzechy, ziarna, ryż czy jajka.

Żelazo
Kolejnym mitem na temat wegetarianizmu jest niedobór żelaza, prowadzący do anemii. Wyniki badań
pokazują jednak, że wegetarianie wcale nie chorują na anemię częściej niż mięsożercy. Odpowiedni
jego poziom rzeczywiście daje gwarancję dobrego samopoczucia, a wegetarianie mają szeroki wybór
produktów bogatych w żelazo. By zapobiec jego niedoborom należy pamiętać, by nasza dieta była
bogata w zielone warzywa liściaste, brokuły, fasolę, soczewicę oraz tofu. Źródłem żelaza są także
produkty sojowe, chleb pełnoziarnisty, nasiona dyni i słonecznika, orzechy, suszone owoce i glony.
Witamina C przyśpiesza tempo przyswajalności żelaza.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Rezygnacja z potraw mięsnych niesie za sobą ryzyko
poważnych braków w diecie. Obecnie nauka dostarcza jednak
coraz większej ilości dowodów, że dieta wegetariańska
wcale nie musi prowadzić do niedoborów witamin
i składników odżywczych. Kluczem jest tutaj odpowiedni
dobór składników, by dostarczały takich samych związków,
w jakie obfitują potrawy mięsne.

węglowodanów złożonych czy składników mineralnych.

Witarianizm

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
PIOTR OGIŃSKI
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Wegetarianizm, choć coraz bardziej powszechny i popularny,
nadal zmaga się z wieloma mitami. Równie dużo jest
doniesień naukowych na temat jego dobroczynnego
wpływu na zdrowie człowieka. Jednak przejście na
dietę wegetariańską do najprostszych nie należy. Zanim
podejmiesz decyzję o rezygnacji z produktów pochodzenia
zwierzęcego, warto poświęcić chwilę na zdobycie
podstawowej wiedzy na temat wegetarianizmu.

Jej zwolennicy spożywają tylko świeże owoce
i warzywa. Rezygnują także z gotowanych potraw.
Piją tylko świeżą, najlepiej źródlaną wodę, a unikają

Fruktarianizm (Fruitarianizm)
Ich głównym pokarmem są owoce, które same
spadną z drzewa. Rezygnują nie tylko z produktów
pochodzenia zwierzęcego, ale także z owoców
i warzyw, które musieliby zerwać. Swoją dietę
urozmaicają warzywami liściastymi np.: szpinakiem

To

pierwsza

pułapka,

w

jaką

mogą

wpaść

początkujący wegetarianie. Jeśli dopiero zaczynasz
swoją przygodę z dietą wegetariańską, to nie
odrzucaj od razu wszystkich produktów pochodzenia

Nie jest to jednak tak trudne, jak głoszą zagorzali

spożywanie mleka i jego przetworów.

Owowegetarianizm
Dieta, która z produktów zwierzęcych dopuszcza jedynie spożywanie jajek.

Weganizm
Wymaga rezygnacji ze wszystkich produktów odzwierzęcych. Weganie nie spożywają mleka, serów,
jajek czy miodu.

dania można bez problemu przerobić na
Produkty

tofu

lub

mięsne

bogatymi

najlepiej
w

białko

warzywami (np.: ciecierzycą, soją, soczewicą,
fasolą białą czy bobem).

Niedobory
Niezbilansowana dieta wegetariańska zazwyczaj
niesie za sobą ryzyko niedoborów: białka, żelaza,

do układanego jadłospisu. Prawidłowo ułożone

Zbyt uboga dieta

Laktoowowegetarianizm

W tym wypadku obok mięsa i ryb rezygnuje się także z jajek. Dopuszczalne jest natomiast

tradycyjne

w przypadku wegetarian jest przywiązanie wagi

i B12. Nawet gdy rezygnujesz z mięsa, nadal musisz

Laktowegetarianizm

przypadków

witaminy B12 czy wapnia. Dlatego tak ważne

czy sałatą.

Odmiany wegetarianizmu:

miód.

większości

zastępować

składników odżywczych, głównie białka, witaminy D

jednak w ich jadłospisie pojawiają się produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: nabiał, jajka,

w

wegetariańskie.

kawy, herbaty czy soków.

zwierzęcego. Mięso jest źródłem wielu cennych

Najpopularniejsza odmiana wegetarianizmu. Jej zwolennicy rezygnują z potraw mięsnych i ryb,

rzeczywiście zniknie z Twojego menu, jednak

dbać o ich dostarczenie swojemu organizmowi.

menu nie powoduje żadnych niedoborów i nie
wymaga suplementacji (przyjmowanie witaminy
B12 zaleca się tylko weganom). Dlatego na
początku Twojej przygody z wegetarianizmem
stworzenie i przygotowanie posiłków może
nastręczyć pewnych trudności. Większej uwagi
będzie wymagało także zamawianie produktów
w restauracji.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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WEGETARIANIZM

przeciwnicy wegetarianizmu. Część potraw

WEGETARIAŃSKI BURGER
Z BURAKA Z KONFITURĄ
Z CZERWONEJ CEBULI
TOMASZ LACH

Składniki:
Konfitura z czerwonej cebuli

Burgery wegetariańskie

4 czerwone cebule

1/2 szklanki komosy ryżowej

masło Polskie Mlekovita

1/2 białej cebuli

białe wytrawne wino

5 grzybów shiitake lub brązowych pieczarek

ocet winny

1 puszka czerwonej fasoli

cukier trzcinowy

1 burak

świeży tymianek

1/2 szklanki pokruszonych orzechów włoskich

świeże czarne jagody

przyprawy: kumin, płatki chili, wędzona papryka, ziarna kolendry,
przyprawa curry, kurkuma, cynamon
masło klarowane Mlekovita
nieduże jasne i ciemne bułki do burgerów, najlepiej z posypkami
typu sezam czy mak

15

sos sojowy do smaku

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

14

Sposób przygotowania:
Konfitura z czerwonej cebuli
1. Cebulę obierz i pokrój w cienkie piórka.
2. W garnku rozpuść masło, dorzuć cebulę i poczekaj aż się zeszkli.
3. Następnie do przygotowanej cebuli dodaj cukier, wino, ocet winny, jagody i przyprawy.
Dokładnie wymieszaj.
4. Zmniejsz ogień i duś dość długo, mieszając od czasu do czasu.
5. Konfitura będzie gotowa, kiedy cały sos się mocno zredukuje, a cebula całkowicie zmięknie.
Burgery wegetariańskie
1. Komosę ugotuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
2. Czerwoną fasolę odsącz i opłucz, a następnie przełóż na blachę wyłożoną pergaminem i upraż
w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C. Dzięki temu fasola nada burgerom mocniejszego smaku
i straci nadmiar wilgoci.
3. Na patelni z odrobiną tłuszczu zeszklij posiekaną drobno cebulę, następnie dodaj pokrojone dość
drobno grzyby i całość podsmaż aż składniki nabiorą złoto-brązowych kolorów.
4. Następnie przełóż komosę, fasolę i cebulę z grzybami do pojemnika blendera.
5. Dodaj przyprawy, surowego buraka startego na tarce o dużych oczkach, a także sól i pieprz do smaku.
6. Dla wzmocnienia smaku burgerów możesz dodać odrobinę sosu sojowego.
7. Na koniec dodaj do całej mieszanki pokruszone drobno orzechy włoskie.
8. Całość zmiksuj na małych obrotach, tak by składniki dobrze się połączyły i nieco rozdrobniły,
ale by masa nie była jednorodna i nie przypominała pasty.
9. Z masy uformuj kotlety i umieść je na 10-15 minut w lodówce. Następnie ułóż na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i upiecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C przez 30-45 minut. Przed
pieczeniem warto spryskać lub posmarować kotlety oliwą z oliwek.
10. Im grubsze kotlety, tym dłużej będę się piekły, za to na koniec będą chrupiące na zewnątrz, a delikatne
i soczyste w środku.
11. W połowie czasu pieczenia obróć kotlety na drugą stronę.
12. Upieczone burgery podawaj w bułce z ulubionymi dodatkami.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ŹRÓDŁO ZDROWEJ KUCHNI”:

PYZY DROŻDŻOWE Z SOCZEWICĄ
I PIKANTNĄ SAŁATKĄ Z OGÓRKA
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:

Składniki:

Ciasto

Sałatka

1/2 szklanki ciepłej wody

ogórek długi, około 10 cm

1/2 łyżeczki świeżych drożdży

ząbek czosnku

1/2 łyżeczki cukru

łyżka posiekanej kolendry

2 łyżki oliwy

3 łyżki soku z cytryny

sól

dwie łyżki mocno posiekanej, świeżej

1,5 szklanki mąki krupczatki

papryki chili
łyżka uprażonego sezamu

Farsz

sól

ugotowana soczewica
2 łyżki octu ryżowego lub spirytusowe-

16
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ząbek czosnku
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łyżka posiekanej szalotki
1 łyżka kuminu rzymskiego
sól
masło klarowane Mlekovita

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie składniki do stworzenia ciasta na pyzy dokładnie wymieszaj robotem
kuchennym MUM marki Bosch. Wyrabiaj w nim ciasto tak długo aż stanie się elastyczne i delikatne w dotyku.
2. Następnie odstaw ciasto na ok. 15 minut, aby wyrosło. Soczewicę dokładnie odsącz
z wody i umieść w robocie. Dodaj ocet, czosnek, szalotkę oraz przyprawy. Całość
zmiksuj. Przygotowane ciasto potnij na małe kawałeczki i rozwałkuj, w taki sposób,
by stało się bardzo cienkie, wręcz przeźroczyste.
3. Za pomocą szklanki wytnij w nim kółka. Na ich środku połóż farsz z soczewicy
i zwiń je w formę sakiewki. Gotowe bułeczki pyzowe piecz w piekarniku na parze
przez ok. 10 minut.
4. Ogórka przetnij wzdłuż i pozbaw pestek. Następnie pokrój go na mniejsze kawałki
i połącz ze startym czosnkiem oraz pozostałymi składnikami. Podawaj razem z pyzami
i zdobywaj podniebienia oraz serca zagorzałych mięsożerców. Smacznego!

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ŹRÓDŁO ZDROWEJ KUCHNI”:

PIECZONE WEGETARIAŃSKIE
ENCHILADAS
MONIKA WYPIORCZYK

Składniki:
puszka kukurydzy
puszka czarnej fasoli
tofu
łyżeczka soli
3 tortille kukurydziane
sos Enchiladas
3 garście sera Sokół Mlekovita

Sposób przygotowania:
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1. Na rozgrzaną patelnię wrzuć fasolę, kukurydzę i tofu. Mieszając wszystko,
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dodaj sól.
2. Jedną garść sera dodaj do farszu razem z połową puszki sosu enchiladas
i dokładnie wymieszaj.
3.

Przygotowane

tortille

nadziej

farszem

i

starannie

zawiń.

Przed

wstawieniem do piekarnika posyp wierzch serem i polej pozostałością sosu.
Piecz w temperaturze 200˚C.
4. Podawaj ze śmietaną, dekorując sosem Enchiladas.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

CIASTO MARCHEWKOWE
MACIEJ WOŁOSZYN

Składniki:
4 jajka
szklanka oleju
szklanka cukru
szklanka mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cynamonu
3 łyżki kakao
2 szklanki marchewki
300 ml śmietanki 30% Mlekovita
360 g czekolady gorzkiej
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Sposób przygotowania:
1. Jajka ubij razem z cukrem na puszystą masę, następnie dodaj olej.
2. Do powstałej masy dodaj wcześniej przesianą mąkę z proszkiem
do pieczenia oraz kakao i cynamon. Marchew zetrzyj na grubych
oczkach tarki, dodaj do ciasta. Całość delikatnie zamieszaj. Piecz
w 180˚C około godziny.
3.

Podczas

pieczenia

do

zagotowanej

śmietanki

dodajemy

czekoladę i delikatnie mieszamy, aż do powstania polewy, którą
dekorujemy ciasto.
4. W ramach dodatkowej ozdoby możemy przygotować małe
marchewki z marcepanu.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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TARTA Z BOTWINKĄ
EWA STRÓŻYŃSKA

Składniki:
300 g botwiny
4 łyżki śmietany 18% Mlekovita
garść kopru
250 g mąki
130 g zimnego masła Mlekovita
3 jajka
2 łyżki wódki
mały ząbek czosnku
200 g sera typu feta Favita Mlekovita
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Sposób przygotowania:
1. Mąkę, masło, łyżeczkę soli i pieprzu zagnieć w misce aż do uzyskania konsystencji
„mokrego piasku”. Następnie dodaj łyżkę śmietany i wódkę. Po szybkim wyrobieniu
ciasta, zawiń je folią i odstaw do lodówki na około 20 minut.
2. Rozwałkuj zimne ciasto i ułóż na formie do tarty. Piecz 10 minut w 170˚C z włączoną
funkcją termoobiegu.
3. Botwinkę umyj, obierz i pokrój. Duś na wolnym ogniu, aż do uzyskania miękkości,
podlewając od czasu do czasu wodą. Pod koniec duszenia dodaj jedną łyżkę
zahartowanej śmietany oraz posiekany koper, pieprz i sól do smaku. Poczekaj aż płyn
niemal całkowicie odparuje.
4. Jajka roztrzep z dwoma łyżkami śmietany i rozgniecionym ząbkiem czosnku. Gorącą
botwinkę przełóż do podpieczonej tarty, zalej jajkami i posyp pokrojonym serem feta
(wspaniałe smakuje również z oscypkiem).
5. Piecz przez 10 minut bez termoobiegu w 180˚C.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

CANNELLONI Z KASZĄ JAGLANĄ
I WARZYWAMI
EWELINA BURDZY

Składniki:
makaron cannelloni
1/2 szklanki kaszy jaglanej
2 łyżki przecieru pomidorowego
250 g pieczarek
cebula
cukinia
3 ząbki czosnku
2 garści różyczki brokułu
700 ml passaty pomidorowej
sól, pieprz
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łyżeczka wędzonej papryki
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3/4 łyżeczki ostrej papryki

Sposób przygotowania:
1. Kaszę gotuj w szklance wody aż będzie miękka.
2. Wszystkie warzywa pokrój w kostkę. Podsmaż na patelni pokrojony czosnek
i cebulę, następnie po około 2 min. dodaj cukinię i pieczarki. Smaż 5 min.
3. Do warzyw dodaj ugotowaną kaszę i brokuły. Dopraw do smaku.
4. W oddzielnym garnku zrób sos. Wlej passatę, dodaj przecier, sos sojowy i resztę
przypraw. Całość zagotuj.
5. Na spód naczynia wlej trochę sosu, następnie układaj faszerowany makaron i polej
resztą sosu. Piecz w naczyniu żaroodpornym w piekarniku rozgrzanym do 200˚C
przez 30 min.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

WEGETARIAŃSKA LASAGNE
Z SOCZEWICĄ
AGATA SKRZYPEK

Składniki:
2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 marchewki

łyżka soli, pieprzu, suszonego oregano,

2 ząbki czosnku

papryki słodkiej i ostrej, do smaku

pietruszka

2 łyżki masła Polskiego Mlekovita

3 łodygi selera naciowego

1,5 łyżki mąki

2 łyżki oliwy z oliwek

325 ml mleka Mlekovita

1/4 szklanki czerwonej soczewicy

łyżeczka soli, gałki muszkatołowej i pieprzu

1/4 szklanki zielonej soczewicy

białego

170 ml białego wina

opakowanie makaronu lasagne

szklanka bulionu

80 g długodojrzewającego sera Szlachetnego

2 łyżki sosu Worcestershire

Księżan Old Mlekovita

1 szklanka przecieru pomidorowego

2 szt. mozzarelli Mlekovita

lub miąższ z 6 pomidorów

1 garść bazylii, do dekoracji
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cebula

Sposób przygotowania:
1. Na dużej patelni podduś pokrojoną w drobną kostkę cebulę oraz czosnek dodatkiem
oliwy. W robocie kuchennym MUM rozdrobnij marchewkę, pietruszkę oraz selera
naciowego. Warzywa dodaj na patelnię i podsmaż przez ok. 5 min.
2. Dodaj dwa rodzaje soczewicy i podsmaż je razem z warzywami przez ok. 2 min.
Zwiększ ogień, dodaj wino, zagotuj i dolej bulion, passatę pomidorową (lub wcześniej
przygotowany miąższ pomidorowy), sos Worcestershire i koncentrat. Gotuj na małym
ogniu przez 30 min. Po tym czasie dopraw sos do smaku.
3. W rondelku rozpuść masło i dosyp do niego mąkę, a następnie podsmaż. Ciągle
mieszając, stopniowo wlej mleko. Gotuj na wolnym ogniu do czasu aż sos zgęstnieje.
Zdejmij z ognia i dopraw.
4. Piekarnik nagrzewamy do 175˚C w trybie góra-dół bez termoobiegu.
5. Przygotuj żaroodporną formę i posmaruj ją sosem beszamelowym. Na spodzie ułóż
płaty lasagne, następnie warstwę sosu. Polej beszamelem i posyp serem (można
zmieszać mozzarellę i dodać Długodojrzewający Ser Szlachetny Księżan Old). W ten
sposób ułóż 3 warstwy.
6. Przygotowaną lasagne włóż do pieca na 40 min. W połowie czasu przykryj folią
aluminiową, aby ser się nie spiekł. Wyciągnij, odczekaj ok. 5 min. Lasagne gotowa!

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

WEGAŃSKI PASZTET
Z KASZY JAGLANEJ I SOCZEWICY
ANETA WOJCIECHOWSKA

Składniki:
100g kaszy jaglanej
100g czerwonej soczewicy
1 marchewka
1 cebula
80g selera
2 ząbki czosnku
3 łyżki przecieru pomidorowego
1/4 szklanki oleju rzepakowego
przyprawy: łyżeczka słodkiej papryki, łyżeczka soli, pieprz, zioła prowansalskie,
szczypta mielonego kminu rzymskiego
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1/2 szklanki słonecznika
3 łyżki sezamu
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2 łyżki siemienia lnianego
1/4 szklanki orzechów włoskich

Sposób przygotowania:
1. Orzechy włoskie, sezam, słonecznik i siemię lniane praż przez chwilę na suchej
patelni aż zaczną wydzielać przyjemny aromat. Następnie ostudź i zmiel w młynku
lub blenderze na drobny proszek o strukturze mąki.
2. Kaszę i soczewicę ugotuj według wskazań na opakowaniu. Cebulę pokrój w kostkę
i podsmaż na łyżce oleju. Marchewkę i selera obierz, potem zetrzyj na tarce. Warzywa
dodaj do cebuli i podduś. Dodaj szczyptę soli.
3. Na patelnię dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i chwilę podsmażaj. Dodaj
przecier pomidorowy, wymieszaj. Zdejmij z ognia. Do dużej miski wsyp ugotowaną
kaszę, soczewicę i podduszone warzywa. Dodaj pozostały olej, przyprawy i „mąkę”
orzechową.
4. Wszystkie składniki wymieszaj za pomocą blendera ręcznego. Masę przełóż
do formy (keksówki) wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch możesz posypać
ulubionymi pestkami. Piecz przez około 35-40 minut w 190˚C. Przed krojeniem
całkowicie wystudź.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

NIE WYOBRAŻAM
SOBIE ŻYCIA BEZ
WARZYW I KASZY
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem,
dziennikarzem kulinarnym i członkiem Kolegium
Redakcyjnego Akademii Smaku.
Bez jakiego składnika nie wyobrażasz sobie kuchni wegetariańskiej?
Na pewno nie ma takiego jednego składnika. Jeżeli chodzi o warzywa
w ogóle, to są to produkty, które ja jem nałogowo i w dużo większej
ilości niż mięso. Nie jestem wegetarianinem, ale życia bez warzyw sobie
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nie wyobrażam. Jeśli miałbym przejść na wegetariańską stronę mocy, to
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który uwielbiam i bez niego nie wyobrażam sobie wegetarianizmu. Myślę,
że najlepszym zamiennikiem wegetariańskim dla mięs są właśnie kasze,
soczewice, wszystkie te produkty wysokobiałkowe.

W

restauracjach

dedykowane
chwilowa

bardzo

wegetarianom.

moda

czy

często

widzimy

Czy

zmiana

Twoim
w

specjalne
zdaniem

świadomości

sekcje
jest

to

społecznej?

Na obecną chwilę ludzie zaczęli być bardziej świadomi – konsument zaczął
bardziej zwracać uwagę na to co je. Myślę, że to nie jest chwilowa moda,
a raczej właśnie szerzenie tej świadomości, wysokorozwiniętej kultury
jedzenia na świecie, gdzie kuchnia wegetariańska jest bardzo ważną częścią
życia. W Polsce taka zmiana żywieniowa jest bardzo trudna – my byliśmy
chowani 20 lat na świni oraz podrobach i faktycznie ciężko jest, co wiem
z doświadczenia, w mniejszych miastach czy wioskach zrozumieć, jak można
nie jeść mięsa. Ja jak najbardziej popieram rozwój diety wegetariańskiej,
bo lepiej jeść 20 kilogramów pomidorów z kaszą niż kurczaka z chowu
klatkowego, nafaszerowanego antybiotykami. Myślę, że to nie jest moda,
a bardziej szerzenie świadomości konsumenckiej.
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na pewno nie wyobrażam sobie tego życia bez kaszy. Jest to produkt,

W KUCHNI
WEGETARIAŃSKIEJ
NIE MA NUDY
Wywiad z Tomaszem Lachem, prowadzącym bloga zajadam.pl, członkiem
Kolegium Redakcyjnego „Akademii Smaku”.

W Twoich przepisach bardzo często bazujesz na daniach bezmięsnych. Czy kuchnia wegetariańska
jest dla Ciebie źródłem kulinarnych inspiracji?
Kuchnia wegetariańska to jest taki kierunek, w którym ja idę, bo staram się jeść zdrowo, kolorowo i smacznie,
a inspiracja, która płynie z kuchni wegetariańskiej, to wszystko zapewnia. W kuchni wegetariańskiej chodzi
głównie o różnorodność, o jej zdrowe walory i o to, że nie ma w niej nudy. Każda pora roku przynosi
ciekawe warzywa sezonowe, więc tak naprawdę, pomimo tego, że nie jestem wegetarianinem, ta kuchnia
jest świetnym punktem wyjścia do moich kulinarnych eksperymentów.
Jak myślisz, czy coraz popularniejsza kuchnia wegetariańska jest modna czy to raczej zmiana stylu
życia?
Jestem pewien, że kuchnia wegetariańska to jeden z elementów pokazujących, że coraz więcej osób
zwraca uwagę na swój styl życia, na to, żeby być zdrowszym i bardziej komfortowo żyć. Wszystko zdaje się
potwierdzać właśnie to, że paliwo, którym napędzamy nasze organizmy, przekłada się na wszelkie aspekty
zdrowotne, a co za tym idzie – również na komfort życia i to, jaką przyjemność z niego czerpiemy.
Czy Twoim zdaniem każdy może jeść dania wegetariańskie i dobrze się z tym czuć?
wegetariańska. Ja sam jestem najlepszym tego przykładem, bo jeszcze kilka lat temu nie wyobrażałem
bardziej się tym interesuję, tym bardziej się przekonuję, że tak naprawdę to mięso jest często nudne,

sobie posiłku bez mięsa, a warzywa były raczej ozdobą, a nie istotnym składnikiem dania. Natomiast im
a produkty roślinne dają ogromne pole do manewru, eksperymentów i popisu w kuchni.
Jesteś doświadczony w komponowaniu różnych składników i smaków. Jak w kuchni wegetariańskiej
tworzyć dania, aby były nie tylko smaczne, ale i pełnowartościowe?
Jeżeli do przygotowania posiłku używamy świeżych warzyw i produktów typu kasze, czy rośliny strączkowe,
to już dostarczamy bardzo dużo wartości. Podstawową tajemnicą całego wegetarianizmu jest to, że im
mniej przetworzone jest jedzenie, tym ma ono więcej wartości. Po prostu lepiej funkcjonujemy, spożywając
takie pokarmy.
Czy masz jakieś ulubione danie wegetariańskie?
Ze mną jest ten problem, że ja praktycznie codziennie coś innego gotuję, więc nawet, jak coś bardzo
polubię, to rzadko to powtarzam. Generalnie bardzo lubię dania, które są soczyste i wyraziste w smaku,
więc jakie by to nie były warzywa, staram się dodawać do nich jakieś sosy, zioła i to jest mój ulubiony
kierunek.
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Każdy może przejść na dietę ze sporą ilością warzyw przede wszystkim. Niekoniecznie musi to być dieta

Sekrety
przedłużania
świeżości

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

35
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

34

Dzięki nowym lodówkom
z systemem VitaFresh Plus
możesz przechowywać świeżą
żywność do 2x dłużej.
Dlatego zdrowy styl życia stał
się prostszy. Więcej świeżych
pomysłów na www.nofrost.pl

WASZYM ZDANIEM
JEST PANI WEGETARIANKĄ,
DLACZEGO ZDECYDOWAŁA SIĘ
PANI NIE JEŚĆ MIĘSA?

JAK JEŚĆ BEZMIĘSNIE,
A JEDNOCZEŚNIE ZDROWO
I ODŻYWCZO?
Większość osób pyta mnie, skąd biorę
białko. To takie standardowe pytanie,
ponieważ mięso kojarzy się z białkiem.
Ale w roślinach również jest dużo
białka. Dotyczy to nie tylko warzyw
strączkowych, ale także brązowego
ryżu czy różnego rodzaju kasz. Jeśli
tylko polubimy te produkty, to myślę,
że będziemy się dobrze czuć na diecie
wegetariańskiej. Oczywiście jeśli
potrafimy odpowiednio zbilansować
dietę. Wszystko jest kwestią dobrej
organizacji.
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Przede wszystkim dlatego, że warzywa są bardzo zdrowe, a chciałam
wprowadzić więcej zdrowych elementów w swoim życiu. Zrobiłam
sobie przerwę od mięsa i bardzo mi się to spodobało. Już od
jakiegoś czasu nie ma go w mojej diecie i myślę, że tak już zostanie.
Moim zdaniem, odstawiając mięso czy produkty odzwierzęce, tak
naprawdę niewiele tracimy. Oczywiście jeśli potrafimy odpowiednio
zbilansować dietę. Wszystko jest kwestią dobrej organizacji.

Paulina Gruszycka
uczestniczka

CZY KUCHNIA WEGETARIAŃSKA
JEST DLA PANI WYZWANIEM?

Aleksandra
Ciskowska
uczestniczka
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Kiedyś była, jednak na przestrzeni
lat nauczyłam się gotować także
wegetariańskie produkty. Wiąże się to
z tym, że rozpisuję wiele diet, także
wegetariańskich, więc muszę wiedzieć,
co polecać moim klientom. Jadłospis
wegetariański można zbilansować bardzo
dobrze. Jest to zdrowa dieta i możemy
na niej przebywać bez konsekwencji
zdrowotnych dla organizmu. Musi jednak
składać się ze starannie dobranych
produktów. By uzupełnić źródło białka,
musimy wprowadzić do jadłospisu
kaszę, komosę ryżową, soczewicę oraz
nasiona. Ważne jest także to, jaki to
jest wegetarianizm – czy jest to dieta
wykluczająca tylko mięso czy także
jaja, ryby oraz produkty pochodzenia
zwierzęcego.

DOWIEDZIELIŚMY SIĘ DZISIAJ, ŻE
KUCHNIA WEGETARIAŃSKA MOŻE
BYĆ UROZMAICONA I TO NAWET
BARDZIEJ NIŻ MIĘSNA. ZGADZA
SIĘ Z TYM PANI?
Jak najbardziej. Strączki to wspaniałe źródło białka i uważam, że
można nimi częściowo zastąpić mięso. Częściowo, bo jednak są
to aminokwasy innego rzędu. Dlatego staram się w równej mierze
korzystać zarówno z kuchni wegetariańskiej, jak i mięsnej.

Istotne jest, żeby dobrze przyrządzić,
a
zwłaszcza
dobrze
doprawić,
dania
wegetariańskie. Tak, by nie były jałowe
w smaku, by mimo wszystkich walorów, kolorów
i tekstur, nie kojarzyły się z mdłymi potrawami.
Jeśli gotuję dania wegańskie lub wegetariańskie,
zazwyczaj dodaję dużo dyni, słonecznika
i orzechów. Moim zdaniem te dodatki dobrze się
komponują z daniami, dodają chrupkości oraz
ciekawego smaku. Sos sojowy, czosnek, dużo
ziół – to stanowi podstawę mojej kuchni.

Aneta
Wojciechowska
uczestniczka,
blog Planeta Smaku
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MYŚLI PANI, ŻE KUCHNIA
WEGETARIAŃSKA MOŻE BYĆ
WYZWANIEM, ZWŁASZCZA
JEŚLI CHODZI O ODPOWIEDNIE
POŁĄCZENIE SMAKÓW?

WODA JEST
NIEZBĘDNA
DO PRZEPROWADZENIA
KAŻDEJ REAKCJI W NASZYM
ORGANIZMIE
Wywiad z Mgr Ewą Kurowską, dietetykiem, ekspertem Kropli Beskidu.

Picie wody jest niezwykle istotne dla wielu aspektów naszego życia oraz zdrowia. Dlaczego?
Nasze ciało w około 60% składa się z wody. Jest ona niezbędna do przeprowadzenia każdej reakcji
w naszym organizmie, do wypełnienia każdej komórki, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy ją codziennie
uzupełniali. Taka wymiana wody zajmuje w naszym organizmie około 6 tygodni, jeśli pijemy ją
w odpowiedniej ilości. A ta ilość to minimum 1,5 litra dziennie. Ważne jest to, jaką wodę pijemy. Powinna
być ona bezpieczna, dlatego też dobrym wyborem są wody butelkowane. Mogą to być wody mineralne lub
źródlane o niskim bądź średnim stopniu mineralizacji, ponieważ taka woda jest najlepiej przystosowana
do naszej fizjologii, do naszych nerek, do naszego ustroju. Jeśli chodzi o wody wysokozmineralizowane,
to musimy pamiętać, że mają one działania wręcz lecznicze i powinniśmy zawsze konsultować ich większe
spożycie ze specjalistami z zakresu zdrowia.
Czy dla każdego odpowiednia ilość wypitej wody w ciągu dnia to ok. 2l? Czy może się to różnić?
Ilość wody, jaką powinniśmy spożywać zależy od naszego wzrostu, masy ciała, naszego wieku i stanu
fizycznego. Zupełnie inna ilość wody zaspokoi naturalne potrzeby małego dziecka, które, paradoksalnie,
musi dostarczyć organizmowi znacznie więcej wody niż dorosły. Podobnie jest w przypadku kobiet w ciąży.
U nich w okresie karmienia piersią zapotrzebowanie wzrasta do trzech, trzech i pół litra, ponieważ woda
jest niezbędna do produkcji pokarmu. Także osoby starsze wymagają szczególnej troski o nawodnienie
organizmu, ponieważ bardzo często dochodzi u nich do zaburzenia poczucia pragnienia oraz zupełnie
zmienionego składu ciała. Oczywiście również zdrowe, dorosłe osoby, które wykazują umiarkowaną
aktywność fizyczną, w takim czasie jak lato, gdy doskwierają upały, muszą pamiętać, żeby pić więcej wody.
Nawet jeśli nie czujemy pragnienia, pamiętajmy, żeby pić wodę, bo pragnienie jest tym opóźnionym
momentem, kiedy już doszło do lekkiego odwodnienia na poziomie 1-2% i to już jest sytuacja, gdy spada
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nam koncentracja oraz jesteśmy bardziej rozdrażnieni. Takie pozornie niewielkie odwodnienie może nawet
wpływać na to, jak uważnie, a tym samym bezpiecznie, będziemy prowadzić samochód. Szczególnie dotyka
to kobiet, które, ze względu na mniejszą zawartość tkanki mięśniowej, odwadniają się szybciej.
A czy można wypić za dużo wody?
Niestety tak jak ze wszystkim – z wodą również można przesadzić. Nasze nerki są w stanie filtrować około
1 litra na godzinę i nie powinniśmy przekraczać tej ilości w spożyciu. Wypicie w jednym, krótkim momencie
dużej ilości wody działa bardzo obciążająco na układ krążenia, wręcz może stanowić zagrożenie życia.
Dlatego pijmy wodę małymi łykami, wtedy zapewnimy sobie jej stały dopływ. Jeżeli wypijemy nawet pół
litra jednorazowo, to będzie taka ilość, której organizm nie przyswoi i większość wydalimy, a nasz organizm
niezbyt wiele z tego skorzysta.
Jaki jest poziom świadomości Polaków na temat istoty picia wody w odpowiednich ilościach?
Na szczęście Polacy piją coraz więcej wody. Widzimy, jak na ulicy ludzie noszą ze sobą butelkę wody.
Również coraz częściej uczymy dzieci pić wodę, co jest bardzo ważne, bo to jest jeden z pierwszych
i najważniejszych nawyków żywieniowych na drodze ku zdrowiu. Przestawiamy się z kompotów, z innych
napojów na wodę, co jest bardzo fajnym trendem, ponieważ woda jest tym najbardziej podstawowym oraz
naturalnym płynem, służącym nawodnieniu i myślę, że lada moment dogonimy w tym kontekście takie
kraje, jak Niemcy czy Francja.
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Robot kuchenny MaxxiMUM marki Bosch to nieoceniona pomoc
i satysfakcja w pakiecie. Zestawy akcesoriów dedykowane różnym gustom
kulinarnym sprawią, że każdy może cieszyć się swoimi ulubionymi
potrawami. Świeżo upieczony chleb, domowe lasagne czy pyszne dania
warzywne – wszystko to jest w zasięgu ręki. Bosch - wyjątkowy efekt.
www.bosch-home.pl
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CZYLI O TYM, DLACZEGO WODA JEST
ŹRÓDŁEM ŻYCIA
Woda to bezcenny skarb. Jej stała i nieograniczona obecność
w naszym codziennym życiu sprawia, że nie doceniamy
jej wartości. Dlaczego tak ważne jest, aby spożywać ją
regularnie? Aż 60% naszego ciała składa się właśnie z wody.
Mózg to aż 75% wody, a kości składają się z niej w ponad
20%. Woda jest niezbędną składową każdej reakcji, która
zachodzi w naszym organizmie. Do czego potrzebujemy jej
najbardziej? Przed Wami 7 zalet regularnego picia wody,
które pomogą przywrócić ciału harmonię i sprawią, że
docenicie jej magiczne właściwości.
1) Regularne picie wody pomaga uporać się z wieloma dolegliwościami.
Znaczna część naszych problemów zdrowotnych spowodowana jest złą dietą, stresem i niewłaściwym
nawodnieniem. Odpowiednia ilość wody spożytej w ciągu dnia pomaga usprawnić prace narządów
odpowiedzialnych za „sprzątanie” organizmu jak również pomaga regulować procesy trawienia
zapewniając odpowiednią ilość soków trawiennych. Jedna duża butelka Kropli Beskidu dziennie
może okazać się Twoim podręcznym lekarzem pierwszego kontaktu.
2) Odwodnienie to stan, w którym zawartość wody w organizmie jest zbyt niska, aby mógł on
prawidłowo funkcjonować.
Organizm ludzki traci ok. 2,5 litra wody dziennie, zatem nieuzupełnianie tej ilości może łatwo prowadzić
do odwodnienia, a to z kolei do poważnych skutków zdrowotnych takich jak osłabienie odporności,
spadek koncentracji lub nawet zaburzenie pracy organów wewnętrznych. Bardzo ważne, aby pić
taką ilość wody, żeby nie dopuścić do uczucia pragnienia. Kiedy odczuwamy pragnienie, oznacza
to, że nasz organizm jest już odwodniony. Regularne picie Kropli Beskidu sprawi, że wyprzedzimy
potrzeby naszego ciała i zapewnimy mu warunki do prawidłowego funkcjonowania.

Szukaj kulinarnych inspiracji na
www.akademiasmaku.pl
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MaxxiMUM możliwości.

7
ZALET
REGULARNEGO PICIA WODY,

3) Woda uśmierza ból. Regularne picie wody pomaga zapobiegać bólom głowy. Dzieje się tak dlatego,
że właściwe nawodnienie gwarantuje sprawne mikrokrążenie w małych naczyniach krwionośnych
w mózgu i odpowiednie jego odżywianie. Aby nasze tkanki mogły wykonywać swoją pracę, muszą być
nawodnione i mieć stały dostęp do energii, a do tego potrzebują, przede wszystkim odpowiedniej
ilości wody. Woda jest głównym składnikiem, który transportuje składniki odżywcze do wszystkich
tkanek i zapewnia ich sprawne funkcjonowanie. Częste sięganie po Kroplę Beskidu może zapobiec
konieczności sięgania po tabletkę przeciwbólową.
4) Odpowiednia ilość wody w organizmie ma również zbawienny wpływ na naszą koncentrację.
Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu możemy być bardziej efektywni w pracy, a także mieć lepsze
wyniki w nauce. Odwodnienie na poziomie ubytku 2% wody może powodować problemy z koncentracją
i pamięcią, rozdrażnienie i spowolnienie szybkości reakcji, a tym samym utrudniać procesy uczenia
i zapamiętywania.
5) Woda pomaga w odchudzaniu. Ta właściwość stanowi niewątpliwie ogromną zaletę dla tych, którzy
nie mają czasu na codzienne treningi na siłowni. Okazuje się, że picie większej ilości wody może
pomaga przyspieszyć metabolizm. Badania naukowe wykazały, że picie czystej wody nie tylko może
rozpędzić spalanie kalorii, ale również jest w stanie ograniczać odkładanie się tkanki tłuszczowej po
posiłku, do którego wypijemy szklankę tego cudownego płynu.
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6) Picie wody pomaga zapobiegać rozwojowi kamieni w nerkach. Picie odpowiedniej ilości wody
dziennie pomaga nerkom sprawnie pozbywać się wszystkich zbędnych produktów przemiany materii.
Odpowiednio obfite „płukanie” nerek i całego układu moczowego zapobiega tworzeniu się kamieni,
jak również ogranicza rozwój bakterii, a tym samym chroni przed infekcjami.
7) Regularne picie wody poprawia kondycję skóry i sprawia, że jest ona bardziej odżywiona i jędrna.
Woda w organizmie nawadnia i zapewnia odpowiednią elastyczność komórek skóry, co oznacza, że
zarówno twarz, jak i całe ciało wyglądają młodziej. Przy odpowiednim nawodnieniu organizmu mniej
widoczne są również zmarszczki. Dzięki odpowiedniemu odżywieniu i nawodnieniu, skóra staje się
gładsza, a co za tym idzie – zdrowsza. Odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne, nie tylko dla
powierzchni skóry, ale również dla błon śluzowych – np. w górnych i dolnych drogach oddechowych.
Właściwie nawodniona śluzówka skuteczniej chroni przed atakami bakterii z zewnątrz. Możesz się
o tym przekonać regularnie pijąc Kroplę Beskidu.
Warto pamiętać, że te same właściwości ma zarówno woda niegazowana, jak i ta gazowana. Wystarczy
zatem pić taką, jaką lubimy. Pamiętajmy, że woda to nie tylko jedno z najważniejszych źródeł życia – to
również nasz najlepszy przyjaciel, który zawsze gotów jest nam pomóc.
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KOLOROWE NALESNIKI
z twarogiem sypkim
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Skladniki na 4 porcje
Ciasto nalesnikowe (porcja na 1 kolor):
½ szklanki mleka Wypasionego 3,2% tl Mlekovita
½ szklanki wody
1 jajko
4 - 5 lyzek maki pszennej
szczypta soli
Do ciasta dodajemy:
Nalesniki zielone: 60 g swiezego szpinaku
Nalesniki zólte: ½ lyzeczki kurkumy
Nalesniki rózowe: 70 g buraków, ugotowanych,
obranych i pokrojonych w kostke
Do smazenia:
maslo klarowane Mlekovita
Nadzienie:
500 g Twarogu Sypkiego tlustego Mlekovita
5 lyzek jogurtu typu greckiego Mlekovita
1-2 lyzki polskiego miodu, np akacjowego lub
wielokwiatowego
szczypta cynamonu
Do podania:
1 szklanka swiezych truskawek odszypulkowanych
i pokrojonych w cwiartki
2 szklanki mrozonych truskawek
sok i skórka z ½ pomaranczy
1 lyzeczka cukru
kilka galazek swiezej bazylii i miety
Przygotowanie
Wszystkie trzy ciasta na nalesniki przyrzadzamy
w ten sam sposób Miksujemy skladniki na gladka
mase Foliujemy i odstawiamy do lodówki na 30
minut Po tym czasie sprawdzamy konsystencje
ciasta, w razie koniecznosci dodajemy wiecej maki
lub wody Rozgrzewamy patelnie i na masle klarowanym smazymy nalesniki: wylewamy chochla porcje
ciasta na patelnie i rozprowadzamy cienka warstwe
okreznym ruchem po calej srednicy patelni
Laczymy twaróg z jogurtem, miodem i cynamonem
Tak przygotowanym farszem smarujemy nalesniki
i zwijamy w rulonik, kroimy na podobienstwo maki-sushi
Truskawki podgrzewamy w garnku pod przykryciem
na srednim ogniu, z dodatkiem soku pomaranczowego, cukru i skórki cytrusowej Gdy owoce calkowicie
sie rozmoroza, miksujemy blenderem i przecieramy
przez sito Tak przygotowane podajemy z truskawkowym musem, swiezymi owocami i ziolami

