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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

AKADEMIA SMAKU
I ZUPA W ROLI GŁÓWNEJ
Gdy myślimy o tradycyjnym obiedzie wyobraźnia natychmiast podsuwa nam obraz
pięknie nakrytego stołu, na którym właśnie pojawiła się waza z parującą zupą. Bez
niej obiad nie byłby taki sam. Jednak wcale nie musi być ona tylko zakąską podaną
w oczekiwaniu na drugie danie. Przekonali się o tym uczestnicy kolejnej edycji
warsztatów kulinarnych „Akademii Smaku”, podczas których pierwsze skrzypce grała
właśnie zupa.
Pod wodzą Tomasza Lacha, Josepha Seeletso i przy wsparciu Katarzyny Glinki laureaci
kolejnej edycji konkursu przygotowali nagrodzone zupy. Było w czym wybierać,

Akademia Smaku BOSCH

zwłaszcza, że na stołach pojawiły się różnorodne dania przygotowane ze świeżych,
sezonowych składników, które hodujemy w naszych ogródkach, jak i te popularne
w odległych rejonach świata. Między dyskusjami o najbardziej tradycyjnych polskich
daniach, pojawił się także afrykański akcent. Na stołach zagościły przepyszne zupy,
które będziecie mogli samodzielnie przygotować, dzięki inspirującym przepisom
i radom naszych szefów kuchni.
Redakcja magazynu „Akademia Smaku”

akademiasmakuonline.pl
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5 SPOSOBÓW

NA BARDZIEJ
AROMATYCZNĄ ZUPĘ
TOMASZ JAKUBIAK

Nic tak nie podkreśla smaku

Jeśli nie świeże, to suszone

zupy jak bogaty aromat,

Jeśli nie mamy pod ręką świeżych ziół, zawsze

a

na

uzyskanie

wcale

nie musi być kulinarnym
Akademia Smaku BOSCH
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początku

dodać

Jeśli do zupy będziemy dodawać jarzyny, warto
przed podaniem podsmażyć je na oliwie. Świetnie

z

czego

lubczyku, ziele angielskie, czy czarny pieprz
Jeśli

majeranek,

Oliwa

Mamy

wybierać: liść laurowy, natka pietruszki, liście
ziarnisty.

majstersztykiem.

gotowania.

to
go

zdecydujemy
musimy
pod

się

na

pamiętać,

aby

koniec

gotowania.

Zupa to nie wszystko
Trochę

więcej

pracy

będzie

wymagać

będą nadawać się m.in.: czosnek i cebula, marchew,

przygotowanie dodatków do zup, np.: grzanek,

cukinia,

lepiej

czy pulpecików. Jednak warto poświęcić na ich

wystrzegać się podsmażania grochu i ziemniaków.

przygtowanie trochę czasu, bo one także potrafią

papryka,

pieczarki,

natomiast

Dodatek uniwersalny

wzbogacić jej smak. A grzanki oczywiście nie
obejdą się bez ziół! Jeśli podajemy je z żurkiem

Przy nadawaniu aromatu nieocenionym składnikiem są

lub barszczem białym, świetnie sprawdzą się

zioła. Najbardziej uniwersalny dodatek to bez wątpienia

majeranek i oregano, natomiast w przypadku zup

świeży lubczyk.

śródziemnomorskich niezastąpione będą bazylia

Świeże zioła

i zioła prowansalskie.

Latem warto korzystać ze świeżych ziół. Dekorując

Tip

nimi zupę, nie tylko podkreślamy jej walory estetyczne

Jeśli nie chcesz, by w Twoim daniu pływały

i smakowe, ale także dostarczamy sobie solidną

gałązki z ziół, warto włożyć je do woreczka

dawkę witamin i składników mineralnych. Wybór jest

z gazy.

wyjątkowo szeroki, możemy użyć m.in. : pietruszki,
koperku, majeranku, szczypiorku, kolendry, bazylii, czy
mięty.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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jego

warto skorzystać z suszonych, które dodajemy

SPOSOBY NA
PRZESOLONĄ ZUPĘ
TOMASZ LACH

Przesoloną zupę można uratować, wystarczy skorzystać
z kilku sprawdzonych sposobów.
Przegotowana woda

Najstarszy, najpopularniejszy i najskuteczniejszy

Przesoloną

sposób. Wrzuć do zupy surowego, obranego

przegotowana woda, jednak może też sprawić, że

ale

zupa będzie zbyt rzadka.

niepokrojonego,

dużego

ziemniaka.

zupę

może

uratować

także

Zupę gotuj przez około 10 minut. Ziemniak
wchłonie

nadmiar

soli,

jednak

pamiętaj,

by wyjąć go z zupy, bo w przeciwnym razie
pozostanie za słona.

Surowe białka

Jogurt lub śmietana
To kolejne dodatki, które zniwelują zbyt dużą
ilość soli. Dodatkowo zupa nabierze dzięki nim
łagodniejszego smaku. Jogurt lub śmietanę możesz
także zastąpić mlekiem.

Białka także świetnie wiążą sól, dlatego dodanie
dwóch surowych uratuje zbyt słoną zupę. Przed
podaniem przecedź ją przez sitko lub zbierz
pozostałe na powierzchni, ścięte białko.

Jabłko

Skórka od chleba
Sposób ten najlepiej sprawdza się przy niewielkim
przesoleniu zupy. Kawałki skórki pozostaw na trochę
w wywarze, by wchłonęły nadmiar soli.

Możesz także dodać do zupy poćwiartowane
jabłko. Zupę z tym owocem gotuj przez około
10 minut. Po tym czasie wyjmij ćwiartki jabłka,
aby nie nabrała owocowego smaku.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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Surowy ziemniak

KAPUŚNIAK
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
pół główki świeżej kapusty

1 szyjka kacza lub gęsia

3 łyżki suszonego majeranku

1 szt. włoszczyzny

1 łyżka smalcu gęsiego

5 szt. ziela angielskiego

5-8 szt. grzybów suszonych (najlepiej borowików)

4 szt. liścia laurowego

3 szklanki pomidorów krojonych

świeży majeranek

3 szt. trawy cytrynowej

3 ząbki czosnku

300 g ziemniaków

2 cebule

koper włoski

500 g kiszonej kapusty

1/4 szklanka Mleka Wypasionego Mlekovita

1 szklanka kwasu z kapusty

1 łyżka Masła Mlekovita
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Sposób przygotowania:
•
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2 kacze skrzydełka

Wszystkie składniki wywaru zalej 4 litrami wody i gotuj około 3 godziny na małym ogniu. Gotowy
wywar odcedź.

•

W garnku, najlepiej szerokim rondlu, przesmaż na smalcu posiekaną słodką kapustę, a gdy się
przyrumieni, dodaj pomidory i je odparuj. Zalej całość bulionem i dorzuć posiekaną kiszoną kapustę,
suszone grzyby, trawę cytrynową oraz sok. Gotuj około 30 minut. Odstaw wywar, dodaj roztarty
w ręku majeranek.

•

Ziemniaki ugotuj wraz z koprem w małej ilości wody. Gdy warzywa będą miękkie, odlej wodę
i dodaj pozostałe składniki. Ubij ziemniaki za pomocą blendera Bosch, z końcówką purée. Na środku
głębokiego talerza nałóż purée i zalej kapuśniakiem.

•

W sezonie jesiennym kapuśniak podawaj z przesmażonymi plastrami borowików.

Wskazówki:
Aby zapobiec skiśnięciu zupy, po ugotowaniu gorącą zupę odstaw na łyżkę, aby garnek stał pod kątem.
Jeśli Twoja zupa zaczyna mieć lekko kwaskowy smak, zagotuj ją ze stalową łyżką. Proces kiśnięcia zostanie
zatrzymany. Wywar warzywny gotuj maksymalnie 1 godzinę, później nabiera delikatnej goryczki.
Aby bulion był bardziej wyrazisty:
•

warzywa przesmaż w suchym garnku aż lekko się przypalą,

•

mięso lub kości wcześniej upiecz w piecu,

•

zacznij gotować bulion na bazie zimnej wody.

W przypadku gotowania wywarów rybnych bardzo ważne jest, aby na początku ugotować wywar warzywny,
po czym dorzucić rybę i już nie mieszając, trzymać na małym ogniu około 25 minut i kolejne 20 minut, po
zakończeniu gotowania.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ZUPA W ROLI GŁÓWNEJ”:

ZUPA GRUSZKOWA Z IMBIREM
TOMASZ LACH

„Kiedy nadchodzą chłodniejsze dni, coraz częściej sięgam po przepisy
na rozgrzewające zupy. Najlepiej, jeśli taka jesienna potrawa jest gęsta,
kremowa i bardzo aromatyczna.” - Tomasz Lach

Składniki:
4 gruszki
750 ml bulionu warzywnego
200 g selera
1 cebula
mały kawałek świeżego imbiru
2-3 łyżki oliwy z oliwek
50 ml przegotowanej zimnej wody
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sok z połowy cytryny
sól do smaku
opcjonalnie: kilka gałązek świeżego tymianku

Sposób przygotowania:
•

Zanim przystąpisz do gotowania zupy, przygotuj chipsy z gruszki, z którymi możesz podać potrawę. Do wody dodaj sok z cytryny. Plastry owoców namocz
w wodzie, odsącz z jej nadmiaru, a następnie ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

•

Chipsy piecz w piekarniku nagrzanym do 110 stopni przez około 2 godziny (po
godzinie przełóż gruszki na drugą stronę). Po upieczeniu pozostaw gruszki do
przestudzenia, wtedy nabiorą chrupkości.

•

Teraz przejdź do przygotowania zupy. Do garnka wlej oliwę z oliwek, rozgrzej
i zeszklij na niej posiekaną cebulę, co powinno trwać około 3-4 minut. Dodaj
pokrojony seler oraz imbir i podsmażaj jeszcze przez następne 5 minut.

•

Do garnka wlej bulion warzywny, dodaj obrane i pokrojone w większą kostkę
gruszki. Gotuj przez około 20 minut, aż owoce staną się miękkie.

•

Całość zmiksuj przy pomocy blendera, aby uzyskać zupę o gładkiej, kremowej
konsystencji. Dopraw solą do smaku, możesz dodać także listki tymianku.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ZUPA W ROLI GŁÓWNEJ”:

ZUPA
PROWANSALSKO-SELEROWA
DIANA RUSIŁOWICZ

Składniki:
1 l wywaru jarzynowego
250 g selera
250 g ziemniaków
1/2 szt. białej części pora
1 cebula
1 listek laurowy
2-3 łyżki oliwy
1 szklanka Mleka Wypasionego Mlekovita 3,2%
100 ml Śmietanki 18% Mlekovita
1 szczypta gałki muszkatołowej
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2 szczypty soli
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2 szczypty pieprzu
1 garść natki pietruszki

Sposób przygotowania:
•

Seler, ziemniaki i cebulę pokrój w kostkę, a pora w plasterki.

•

Warzywa duś w garnku na odrobinie oleju przez około 10 minut.

•

Całość zalej wywarem, dodaj listek laurowy i gotuj przez 20 minut.

•

Po tym czasie do zupy wlej mleko i śmietankę.

•

Wszystko zmiksuj za pomocą blendera Bosch na gładki krem. Gdy zupa jest
za gęsta – dolej mleka, wywaru lub wody.

•

Zupę ponownie zagotuj, dopraw do smaku i połącz z posiekaną natką
pietruszki.

•

Po nalaniu do miseczek – zupę posyp groszkiem ptysiowym.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

KREM DYNIOWO-SEROWY
Z KURCZAKIEM I GRZANKAMI
MARIOLA ŁYCZAK

Składniki:
500 g dyni
200 g ziemniaków
150 g selera
50 g Sera Żółtego Sokół Mlekovita
200 upieczonej piersi z kurczaka
1 l bulionu warzywnego
1 g soli i pieprzu
1 szczypta słodkiej papryki
1 czosnek
1 garść grzanek
2 łyżki oliwy
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1 łyżka Śmietanki 18% Mlekovita

Sposób przygotowania:
•

Dynię obierz, usuń pestki i pokrój w kostkę. Następnie przełóż
składniki do garnka łącznie z pokrojonymi ziemniakami
i selerem. Całość zalej bulionem i gotuj do miękkości przez około
20 minut.

•

Gdy warzywa będą już miękkie, zmiksuj zupę na gładki krem przy
użyciu blendera MaxoMixx. Dopraw do smaku. Do gorącej zupy
dodaj część sera, przeciśnięty czosnek, śmietanę i mieszaj.

•

Krem przelej do miseczek, posyp serem i kolendrą, dodaj
pokrojoną pierś z kurczaka i udekoruj grzankami. Smacznego!

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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1 łyżka kolendry

KOCIOŁEK MEKSYKAŃSKI
JOANNA HEYKE

Składniki:
1 laska kiełbasy wołowej
2 cebule
400 g ulubionej fasoli
400 g kukurydzy
1-2 papryczki chili
1 papryka czerwona
1 ząbek czosnku
4-5 ziemniaków
90 g koncentratu pomidorowego
1 łyżeczka papryki wędzonej
1 łyżeczka zmielonego kuminu
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1 łyżeczka zmielonych nasion kolendry
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2 l bulionu, najlepiej wołowo-drobiowego
30 g sera żółtego Sokół Mlekovita
nachosy

Sposób przygotowania:
•

Cebulę, paprykę i ziemniaki pokrój w kostkę, kiełbasę w plasterki.

•

Posiekaj czosnek i chili, kukurydzę i fasolkę odsącz z zalewy.

•

Wszystkie nasiona praż na suchej patelni, a następnie utrzyj w moździerzu.

•

Kiełbasę podsmaż na suchej patelni, poczekaj, aż się zarumieni i wytopi się z niej
tłuszcz.

•

Składniki przerzuć do dużego garnka z bulionem i zacznij podgrzewać.
Na pozostałym po kiełbasie tłuszczu podsmaż cebulę. Kiedy się zarumieni,
przełóż do garnka z bulionem.

•

Następnie na suchej patelni podsmaż fasolkę, aż zacznie pękać, a skórka zrobi
się chrupiąca, po czym przełóż ją do garnka z zupą.

•

Dodaj kukurydzę, koncentrat pomidorowy oraz przyprawy i wymieszaj. Gdy
zagotuje się zupa, dodaj ziemniaki, paprykę i gotuj przez ok. 10-15 minut aż
ziemniaki będą miękkie.

•

Według potrzeb i upodobań dopraw zupę solą i pieprzem. Najlepiej podawać ją
posypaną startym serem, pokruszonymi nachosami i posiekaną świeżą kolendrą.
Smacznego!

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

ZUPA SZCZAWIOWA Z CUKINIĄ,
CHILI I GRZANKAMI
MONIKA MATYSIAK

Składniki:
1 mięsne żeberko wieprzowe

1 łyżeczka mąki pszennej

1,5 l wody

3 ząbki czosnku

5 szt. ziela angielskiego

4 łyżki oleju

2 szt. liścia laurowego

kilka garści świeżego szczawiu

8-10 szt. ziemniaków

1 zielona cukinia

1 czerwona papryczka chili

0,5 łyżeczki curry

1 cebula

1 szczypta cukru

100 g boczku wędzonego w plastrach

sól, pieprz
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Sposób przygotowania:
•
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W dużym garnku zalej żeberko wodą, lekko posól, dodaj liście laurowe i ziele
angielskie. Gotuj wszystko 40 minut, a następnie dodaj pokrojone ziemniaki.
Gotuj do miękkości ziemniaków.

•

Wyjmij liście laurowe i ziele angielskie oraz żeberko, następnie obierz je mięsa.
Miksuj zawartość garnka za pomocą blendera MaxoMixx, dodaj posiekane mięso
i cukier. Szczaw posiekaj drobno i wrzuć do garnka.

•

Na patelni rozgrzej 2 łyżki oleju, wrzuć posiekaną drobno cebulę i smaż ją
do zeszklenia, a potem dodaj bardzo drobno pokrojony boczek i smaż razem
jeszcze kilka minut, aby boczek się wytopił i lekko zarumienił. Dodaj mąkę,
mieszaj i chwilę podsmażaj. Całą zawartość patelni przełóż do zupy.

•

Gotuj wszystkie składniki razem na wolnym ogniu i wstępnie dopraw wywar
curry, solą i pieprzem. Na pozostałych dwóch łyżkach oleju podsmażaj pod
przykryciem pokrojoną w kostkę cukinię i posiekany czosnek – aż do zeszklenia
się tej pierwszej. Potem wrzuć składniki do zupy.

•

Dodaj posiekaną drobniutko papryczkę chili i gotuj na małym ogniu przez kilka
minut.

•

Dopraw i podawaj z grzankami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

ZUPA TAJSKA TOM YUM
MONIKA REINHARDT

Składniki:
1 łyżka świeżo startego imbiru

1 łyżka oleju

6 szt. liści limonki kaffir

6 szklanek wody Kropla Beskidu

1 łyżeczka cukru

1 łyżka czerwonej pasty curry

100 g shitake

1 łyżka pasty z tamaryndowca

2 łyżki soku z limonki

2 łyżki trawy cytrynowej

2 łyżki sosu rybnego

1 łyżeczka mielonej kurkumy

1 garść kolendry

2 czerwone chili

1 garść mięty

Sposób przygotowania:
•

Krewetki obierz i oczyść z ciemnych żyłek, pozostawiając całe ogony.

•

Rozgrzej olej na dużej patelni. Smaż same skorupki i łebki krewetek przez 5 minut,
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900 g krewetek królewskich

mieszając, aż zmienią kolor na intensywnie różowy.
•

Dolej jedną szklankę wody i pastę curry, doprowadź do wrzenia, cały czas mieszając.
Dolej resztę wody i znów doprowadź do wrzenia. Zmniejsz płomień i gotuj ok. 20
minut. Przecedź wywar przez sitko do miski, resztę wyrzuć.

•

Przelej wywar na tę samą oczyszczoną patelnię. Dodaj koncentrat z tamaryndowca,
trawę cytrynową, kurkumę, chili, imbir, liście cytrynowe i cukier, doprowadź do
wrzenia. Gotuj ok. 2 minut, cały czas mieszając.

•

Zmniejsz płomień, dodaj grzyby i gotuj jeszcze 3 minuty. Dorzuć obrane krewetki
i gotuj, mieszając, aż zmienią kolor. Zdejmij z ognia, dodaj sos i sok. Podawaj zupę
udekorowaną listkami mięty i kolendry.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

LETNIA WARIACJA
Z BURAKA
FILIP STĘPNIAK

Składniki:
500 ml Maślanki Mlekovita
300 ml Kefiru Mlekovita
6 dużych rzodkiewek
6 dużych ogórków
6 buraków bez skórek
jajka
ząbki czosnku
łyżka soku z cytryny
natka pietruszki
pęczek szczypiorku
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świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:
•

Buraki trzyj na tarce i podsmażaj przez około 5 minut z niewielką ilością wody.

•

Ogórki ze skórką zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Szczypiorek, natkę
pietruszki i koperek posiekaj. Czosnek przeciśnij przez praskę, posól i odstaw
na chwilę. Rzodkiewki pokrój w drobną kostkę. Wszystkie składniki połącz
i dodaj maślankę oraz kefir. Dopraw.

•

Odstaw na 2-3 godziny do lodówki, aby smaki i aromaty się „przegryzyły”.

•

Jajka wrzuć do zimnej i osolonej wody.

•

Zagotuj i gotuj przez kilka minut.

•

Chłodnik podawaj z połówkami lub ćwiartkami jaj ozdobiony świeżymi ziołami.
Smacznego!

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KULINARNA
PODRÓŻ ZMYSŁÓW
Joseph Seeletso pochodzi z botswańskiej rodziny
książęcej. Prowadzi studio kulinarne w Warszawie. Zyskał sympatię i popularność jako juror programu „Top Chef”. Wydał także książkę pt.: „Kulinarna podróż zmysłów. Od Okawango po Bałtyk”.

Czy w krajach afrykańskich zupy to popularne dania?
Nie jest to popularne danie, ale np. u mnie w Botswanie, mamy zupę
pomidorową, która jest gęsta jak sos i jest serwowana z pączkiem, ale
solonym, nie słodkim.

A w Wielkiej Brytanii jak wygląda sprawa zup?
Króluje tam tradycja, czyli zupa ziemniaczana, bardzo słynna zupa porowa,
zupa z pieczarkami Portobello oraz zupy pochodzące z kuchni francuskiej.
Jej wpływy są bardzo widoczne na angielskich stołach.

Pierwsza polska zupa, którą jadłeś?
Na pewno zgadniecie. Oczywiście żurek! I to gotowany specjalnie dla mnie
przez moją teściową. Pamiętam, że była wtedy zima i po spróbowaniu żurku
nie musiałem już nosić kalesonów, bo był taki pożywny i gorący. Ale przede
wszystkim czułem, że moja teściowa powitała mnie w bardzo ciepły sposób.

Gdy gotujesz polskie zupy, która sprawia Ci najwięcej trudności?
Gotowanie polskich zup nie jest trudne, ponieważ używamy w Polsce dużo
świeżej żywności. Kluczem jest jednak smak - lekko słodki, trochę słony
i kwaśny. Polskie zupy to proste, ale piękne dania.

Jesteś pierwszy raz na warsztatach „Akademii Smaku”. Jak podoba ci
się taka koncepcja promowania gotowania?
Jest niesamowity klimat, wszyscy uczestnicy są zadowoleni i wszystkich
łączy pasja do gotowania. Pada wiele pytań, więc i ja mogę się czegoś
nauczyć od uczestników. Poznajemy tajniki gotowania. Widzę też, że
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uczestnicy są skupieni, co jest bardzo ważne. Najbardziej jednak rzuca się w oczy
wrażliwość. Mam nadzieję, że podczas próbowania zup, będzie czuć te wszystkie emocje.

Dzisiaj uczestnicy musieli zmierzyć sie z bardzo nietypowymi kulinarnymi
zadaniami. Jak według ciebie sobie z nimi poradzili?
Dzisiaj uczestnicy muszą gotować dla ponad 30 osób, a wiadomo, że w domu gotujesz
zwykle dla 4-5 osób. Ale czuję, że wszystko jest pod kontrolą. Próbują smaku zup, starają
się też by proporcje składników były zbalansowane, a to jest kluczowe. Wydaje mi się, że
uczestnicy są na bardzo dobrej drodze do pomyślnego ukończenia wyzwania.

Wypasiony krem
z porów i ziemniaków
ze śmietaną Polską
Składniki (na 4 porcje):

2 pory pokrojone w plastry
500 g ziemniaków obranych i pokrojonych w kostkę
200 ml śmietanki Wypasionej 30% Mlekovita
3 ząbki czosnku starte na drobnej tarce
1 l bulionu warzywnego lub mięsnego
sól i świeżo mielony pieprz
masło klarowane Mlekovita do smażenia

Do podania:

4 łyżki śmietany Polskiej 18% Mlekovita
1/4 bulwy kopru włoskiego pokrojonego w cienkie
plastry i zanurzonego w zimnej wodzie
1/4 piklowanego pora*
1 mała garść uprażonych pestek słonecznika

Przygotowanie:

Pory smażymy ze szczyptą soli na rozgrzanym
w garnku maśle klarowanym, na średnim ogniu.
Po ok. 4 minutach dodajemy czosnek, chwilę potem
wlewamy bulion i dodajemy ziemniaki. Gotujemy pod
przykryciem 25-30 minut.
Zdejmujemy z ognia, miksujemy blenderem i przecieramy przez sito. Zabielamy zupę śmietanką
Wypasioną 30%, doprawiamy solą i pieprzem.
Gotowy krem przelewamy do miseczek, podajemy ze
śmietaną Polską 18% i piklowanym porem.

*Składniki na piklowanego pora:
¼ białej części pora pokrojonej w cienkie plastry
30 ml octu z białego wina
30 g cukru
60 ml wody
1 ziele angielskie i 1 mały liść laurowy
Wodę, ocet, cukier, ziele angielskie i liść laurowy doprowadzamy
do wrzenia w rondelku. Pora parzymy 10 sekund we wrzącej,
osolonej wodzie i zalewamy wrzącą zalewą cukrowo-octową.
Por powinien się marynować przez minimum 2 godziny.
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www.mlekovita.com.pl

PERFEKCYJNA ZUPA
POTRZEBUJE CZASU

Twoja ulubiona zupa to…?
Żurek, nie będzie to wielkie zaskoczenie. To nasza najlepsza zupa i powinna być polskim towarem eksportowym.
Która zupa mogłaby, twoim zdaniem, otrzymać tytuł najbardziej polskiej i tradycyjnej zupy?
Żurek to zupa, która podbije serca ludzi na całym świecie, jeżeli tylko nie będziemy bali się jej promować.
Żurek możemy zjeść tylko w Polsce, a np. rosół pojawia się w innych krajach.

Wywiad z Tomaszem Lachem, prowadzącym bloga zajadam.pl, członkiem
Kolegium Redakcyjnego „Akademii Smaku”.

Jak często zupy pojawiają się na twoim stole?
W moim domu zupa to raczej posiłek, który przyrządzamy w środku tygodnia. Ja sam mam traumę
z dzieciństwa, bo zawsze w niedzielę jedliśmy rosół, w związku z czym trochę mi się przejadł. Jednak, gdy
zacząłem interesować się kuchnią i gotowaniem, pasja do zup wróciła. Ale rosół nadal traktuję głównie jako
bazę do przyrządzenia czegoś ciekawszego.
Zupa to danie, które kojarzy się z czasochłonnym gotowaniem. Czy podzielisz się z nami jakimiś sposobami
lub przepisami, dzięki którym ten proces można przyspieszyć i polubić gotowanie zup?
Perfekcyjna zupa potrzebuje czasu. Trzeba gotować ją dość długo, żeby smaki się przegryzły,
a składniki oddały to, co najlepsze. Zawsze jest jednak jakieś wyjście z sytuacji. Ja np. gotuję
większą porcję zupy, bulionu, czy rosołu i mrożę. Dzięki temu, zawsze mam gotową bazę.
Potem, jeśli nie mam czasu, a chcę zrobić zupę, to rozmrażam porcję rosołu, dodaję składniki
i w pół godziny mam gotową zupę. Nadal jest domowa, a jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu.
Wielu rodziców ma problem z namówieniem swoich pociech do jedzenia zupy. Masz jakiś sprawdzony
sposób, by to zrobić?
Sposób jest jeden – dzieci trzeba traktować jak dorosłych, którzy mają swoje własne gusta. Tajemnicą sukcesu
jest odnalezienie smaków, które najbardziej odpowiadają naszym dzieciom. Gdy już je odkryjemy, to starajmy
się dodawać do nich różne składniki, trochę poeksperymentować. Ale gdy dziecko nie lubi np. zupy selerowej,
to nie należy go zmuszać do jej jedzenia. Za to gdy np. lubi dynię, to warto bazować na niej i uzupełniać ją
o nowe dodatki.
Wśród naszych kucharzy jest dzisiaj juror jednego z kulinarnych show. Co sądzisz o tego typu programach
i wyzwaniach stawianych w nich przed uczestnikami?
Myślę, że jest to wielka szansa dla ludzi, którzy chcą się realizować w kuchni, którzy chcą być kucharzami na
bardzo wysokim poziomie. Takie programy umożliwiają dużo szybsze wejście w biznes i przeskoczenie kilku
pięter kariery za pomocą jednego programu. Dla mnie jako blogera i człowieka związanego z Internetem,
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który obserwuje to z daleka, nie jest to tak kuszące. Nie widzę tu dla siebie wielkich korzyści. Natomiast gdybym
chciał być kucharzem i mieć swoją restaurację, to byłoby to jedno z pierwszych miejsc, do których skierowałabym
swoje kroki.
Jak oceniasz dzisiejszą atmosferę na warsztatach?
Jest rewelacyjnie, jak zwykle. Stworzyła się świetna ekipa, bo uczestnicy już wcześniej pokazali, że mają wiele

MaxxiMUM możliwości.

genialnych pomysłów. Mamy dużą grupę ludzi, którzy uczą się od siebie i zawierają nowe znajomości. Najlepsze
jest to, że wymieniają się kontaktami i te relacje nie zakończą się po warsztatach.

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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Szukaj kulinarnych inspiracji na
www.akademiasmaku.pl

WASZYM ZDANIEM
KUCHARZE POSTAWILI PRZED
WAMI NAPRAWDĘ POWAŻNE
WYZWANIE GOTOWANIA DLA DUŻEJ
LICZBY OSÓB. CZY GOTOWAŁAŚ
KIEDYŚ DLA PONAD 30 OSÓB?
Tak, miałam okazję gotować dla nawet większej liczby osób, ponieważ
pracowałam kiedyś jako kucharz w restauracji. Ale uczestnicy poradzili
sobie świetnie. Każdy eksperymentował ze smakiem, dodawał coś
od siebie, więc sądzę, że wszystko wyszło smacznie.
37

JAK OCENIASZ DZISIEJSZĄ
ATMOSFERĘ NA WARSZTATACH?
Poznałam wielu ludzi, gotowałam
kilka godzin, było super! Kucharze
Akademii Smaku są świetni, bardzo
się polubiliśmy! Dzisiaj miałam okazję
porozmawiać trochę z Tomkiem
Lachem – widzę, że ma bardzo dużą
wiedzę, podpowiedział bardzo dużo
fajnych rzeczy i naprawdę mnie
zainspirował. Z Józefem spotkałam
się już wcześniej, podczas jego
warsztatów w jego restauracji, więc
wiem, że grupa, która gotowała
z nim miała świetną zabawę i też
mogła wiele z tego spotkania wynieść
dla siebie.

Ewelina Rękawek
copywriter
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TWOJA ULUBIONA ZUPA TO…?
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Filip Stępniak
barista

KTÓRA ZUPA ZASŁUGUJE TWOIM
ZDANIEM NA MIANO NAJBARDZIEJ
TRADYCYJNEJ POLSKIEJ ZUPY?
W zależności od regionu, w jakim zadamy to pytanie, zdania
pewnie byłyby podzielone między żurkiem a rosołem. Na moim
stole króluje śląski żurek.

CZY CZĘSTO GOTUJESZ ZUPY?
JAKIE PREFERUJESZ?
Najczęściej gotuję kremy, ponieważ można dodać do nich
coś interesującego, chrupkiego. W takiej klarownej zupie jak
np. rosół grzanki po prostu zmiękną i nie uzyskamy ciekawej
struktury potrawy.
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Moją ulubioną zupą jest chłodnik
z pieczonej papryki i malin. Wpadłem na
pomysł przyrządzenia takiej zupy zupełnie
przypadkiem, idąc przez mój ogródek. Mam
w nim dużą uprawę malin i nie wiedziałem
jak je wykorzystać. Zdecydowałem się
połączyć je z pieczoną papryką i to był
strzał w dziesiątkę! Zwłaszcza, że moja
propozycja przypadła do gustu wielu
osobom.
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CZY CZĘSTO GOTUJESZ ZUPY?
JAKIE NAJBARDZIEJ LUBISZ?
Zupa musi być codziennie. Preferuję zupy krem, chociaż w moim
domu nie zawsze się sprawdzają, ponieważ reszta rodziny twierdzi,
że nawet w zupie trzeba mieć co pogryźć.

PODCZAS DZISIEJSZYCH WARSZTATÓW
PRZYGOTOWUJEMY ZUPĘ PROWANSALSKO-SELEROWĄ WEDŁUG TWOJEGO
PRZEPISU. MOGŁABYŚ POWIEDZIEĆ
SKĄD POMYSŁ, INSPIRACJA NA TAK
PYSZNE DANIE?

Inspiracje na wszystkie potrawy czerpię z głowy, ale akurat w tym
przypadku zainspirowałam się przepisem Ewy Wachowicz. Moja zupa
jest bardzo szybka w przygotowaniu, a na dodatek lekka. Głównymi
składnikami są oczywiście seler oraz przyprawy, takie jak: gałka
muszkatołowa, sól i pieprz.

JAK OCENIASZ
DZISIEJSZĄ
ATMOSFERĘ NA
WARSZTATACH?
To są moje pierwsze tego typu warsztaty
w życiu i jestem mile zaskoczona. To naprawdę
fajna zabawa.

Diana Rusiłowicz
blogerka, digotuje.pl
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Blender Wszechrobiący.
MaxoMixx zrobi dla Ciebie
wszystko.
Sekrety

przedłużania
świeżości

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