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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 ZDROWY FAST FOOD
W powszechnym przekonaniu fast food to jedzenie, od którego zwolennicy zdrowego
odżywania trzymają się z daleka. Kosztuje ich to wiele sił, bo przecież fast food jest
równie smaczny, jak niezdrowy. Już nie! Zdrowy styl życia wcale nie musi oznaczać
rezygnacji z dań typu fast food. Dzięki fit alternatywom szybko przekonacie się,
że możecie mieć ciastko i zjeść ciastko (albo hamburgera, frytki czy hot doga).
Pod wodzą Tomasza Jakubiaka, Tomasza Lacha i przy wsparciu Katarzyny Glinki
uczestnicy warsztatów uczyli się jak łamać kulinarne stereotypy. Pokazali jak
połączyć fast food z ideą zdrowego żywienia. Na stołach pojawiły się m.in.: fit pizza
na spodzie z kalafiora, hamburger ryżowy z krewetki, trawiasta foccacia czy burger
z karmelizowanymi gruszkami i sosem gorgonzola. Myślicie, że fast food nie może być
zdrowy? Dzięki inspirującym przepisom i radom naszych szefów kuchni zobaczycie,
jak bardzo się mylicie.
akademiasmakuonline.pl
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SPIS TREŚCI:
AKADEMIA SMAKU, słów kilka o naszej Akademii

3

Z KIM I Z CZYM „TO SIĘ JE” – przewodnik po „Akademii Smaku”

5

ZDROWY FAST FOOD, wstęp do magazynu

8

ZDROWY FAST FOOD

9

Zdrowe przekąski

10

3 pomysły na wegetariańskiego burgera

12

PRZEPISY OD REDAKCJI

12

Domowa tortilla z szarpaną wieprzowiną i marynowanymi ogórkami

14

Chrupiące warzywa z musem awokado na chlebku pita

16

Zielone smoothie z bananem, gruszką i pomarańczą

18

WASZE PRZEPISY

18

Bruschetta z rukolą

20

Fit pizza na spodzie z kalafiora

22

Proziaki z burakami oraz pesto z jarmużu i serem goliardo

24

Hamburger ryżowy z krewetkami

26

Sajgonki z kurczakiem i warzywami

28

Trawiasta Focaccia

30

Mini pizzerinki z cukinii

32

Kofta jagnięca na pszennej tortilli z ajvarem i sosem miętowo limonkowym

34

Burger z karmelizowanymi gruszkami i serem gorgonzola

36

Jaglana pizza z patelni z sosem szpinakowym w greckim stylu

38

WYWIADY PRZY KUCHENNYM STOLE

38

Moja miłość do street food jest tak wielka, że aż otworzyłem fabrykę samochodową, wywiad z Tomaszem Jakubiakiem

42

Domowy fast food to jest najlepsze, co można przygotować, wywiad z Tomkiem Lachem

46

WASZYM ZDANIEM, wywiady z uczestnikami „Akademii Smaku”

7
Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

6

3

ZDROWE
PRZEKĄSKI
PIOTR OGIŃSKI

Chyba nikt nie wyobraża sobie spotkań z przyjaciółmi
bez chipsów. A gdyby stworzyć dla nich smakowitą
i zdrową alternatywę? Dla tych, którzy woleliby z chipsów
zrezygnować, mamy kilka podpowiedzi.
Zdrowe chipsy

Cebulowe krążki

Zwolennicy zdrowych przekąsek wcale nie muszą

Cebulę pokrój w plastry o grubości około 0,5 cm. Do

rezygnować z chipsów. Wystarczy zrobić je z czegoś

1 i 1/4 szklanki maki pszennej dodaj łyżeczkę soli

innego, np.: owoców czy warzyw. Wśród warzyw

i proszku do pieczenia. Obtocz krążki w panierce.

najlepiej sprawdzą się: seler, marchewka, buraki czy

Do naczynia, w którym wcześniej przygotowana

ziemniaki. Fani słodyczy mogą wykorzystać arbuza,

została panierka, wlej szklankę mleka, dodaj

jabłka, ananasy lub gruszki.

rozbełtane jajko. Całość wymieszaj. W powstałej
masie zamocz krążki, a następnie obsyp je bułką

Pieczone talarki z cukinii
Cukinię pokrój na cienkie plasterki. W misce wymieszaj
starty ser, bułkę tartą lub mielone migdały oraz suszone
oregano. Cukinię posyp solą, wysmaruj oliwą i obtocz
w posypce. Talarki ułóż na blasze do pieczenia, wstaw
do rozgrzanego piekarnika i piecz aż uzyskają złoty
kolor.

tartą. Krążki smaż na głębokim oleju, przez 2-3
minuty, aż nabiorą złocistego odcienia. Dopraw
je solą do smaku. Podawaj z majonezem lub
ketchupem.

Paluszki grissini z szynką
parmeńską
Każdy paluszek owiń szynką parmeńską. Podawaj
razem z suszonymi pomidorami lub oliwkami.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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3 POMYSŁY

NA WEGETARIAŃSKIEGO
BURGERA
TOMASZ LACH
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Burger to jeden ze sztandarowych mięsnych przysmaków.
Jednak wegetarianie wcale nie muszą z niego rezygnować.
Wystarczy, że mięso zastąpią innymi produktami, i bez
wyrzutów sumienia mogą cieszyć się smakiem ulubionego
burgera. Jego przyrządzenie nie jest trudne. Przygotuj swoje
ulubione sosy i warzywa, np.: pomidory, ogórki, sałatę,
paprykę czy cebulę. Bułki do hamburgerów przekrój na pół,
dolne części posyp startym serem i podpiekaj w piekarniku,
do jego rozpuszczenia. Pozostaje nam jeszcze zastąpienie
mięsa. Do burgerów świetnie będą nadawać się kotleciki
przygotowane z tofu, ciecierzycy, czy kaszy jaglanej.
Burger z tofu

Burger z ciecierzycy

Burger z kaszy jaglanej

Najpopularniejszy zamiennik mięsa w diecie

Innym produktem, który z powodzeniem zastąpi

Do burgera świetnie pasować będą także kotleciki przyrządzone z kaszy jaglanej. Do ich przyrządzenia

wegetariańskiej świetnie sprawdzi się podczas

mięso, jest ciecierzyca. Z niej także można usmażyć

przygotuj: opakowanie kaszy jaglanej, 2 jajka, pęczek koperku i szczypiorku oraz płatki owsiane.

przygotowywania burgerów. Samo w sobie

kotleciki,

przygotowania

Aby ugotować kaszę, postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W tym czasie drobno posiekaj

tofu jest bez smaku, dlatego kluczem do

burgerów. Potrzebne Ci będą: ciecierzyca, biała

koperek i szczypiorek. Do ugotowanej kaszy dodaj pozostałe składniki i odstaw na około pół godziny.

jego

odpowiednie

cebula, czosnek, jajko, bułka tarta i parmezan.

Uformuj kotleciki i smaż je na oleju.

i

rozdrobnij

Cebulę pokrój w drobną kostkę, odcedź ciecierzycę,

widelcem. Dodaj do niego pokrojoną w kostkę

a czosnek przeciśnij przez praskę. Zmiksuj je

białą cebulę, surowe jajko i namoczone w mleku

blenderem na gładką masę i dodaj jajko, bułkę

białe bułki. Całość dopraw solą i pieprzem.

tartą i parmezan. Dokładnie wymieszaj i dopraw

Uformuj z masy małe kotleciki i smaż je z obu

ulubionymi przyprawami, np.: solą, pieprzem czy

stron przez około 10-15 minut.

chili. Z powstałej masy uformuj kotleciki i smaż na

przyrządzenia

przyprawienie.

Tofu

jest

jego

odcedź

których

rozgrzanym oleju.

użyjemy

do

Odwiedź nasze Vademecum >>

DOMOWA TORTILLA
Z SZARPANĄ WIEPRZOWINĄ
I MARYNOWANYMI OGÓRKAMI
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
1,5 szklanki drobnej mąki kukurydzianej

pół główki czosnku

½ szklanki mąki pszennej

2 czerwone cebule

około ¾ szklanki wody temp. 80 stopni

2 papryczki peperoni			

1 łyżka masła Masla Polskiego Mlekovita

1 szklanka krojonych pomidorów

sól i pieprz

1 długi świeży ogórek

1 kg szynki wieprzowej

1 łyżka posiekanego chili					

1 łyżka suszonej wędzonej papryki

1 łyżka miodu

1 łyżka kminu rzymskiego

2 łyżki soku z limonki

1 łyżka suszonego kopru włoskiego

1 łyżka posiekanej kolendry

1 łyżka cynamonu
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1 łyżka słodkiej papryki
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1 papryka zielona			

Sposób przygotowania:
•

Składniki ciasta umieść w misie robota i zagnieć na jednolite elastyczne ciasto. Z ciasta uformuj
wałek i pokrój na jednocentymetrowe kawałki, po czym rozwałkuj na cienkie placki i smaż na suchej
patelni. Po usmażeniu przykryj lekko wilgotnym ręcznikiem.

•

Szynkę pokrój w dużą kostkę i natrzyj suchymi przyprawami. Paprykę świeżą oraz cebulę i peperoni
pokrój w kostkę. Wszystkie składniki wraz z szynką wrzuć do rękawa piekarniczego, zamknij szczelnie
z obu stron i piecz w temperaturze 120⁰C około 3 godziny.

•

Po upieczeniu szynkę mocno rozdrobnij wraz z warzywami i wymieszaj w misce.

•

Ogórka pokrój w cienkie talarki i wymieszaj z pozostałymi składnikami marynaty.

•

Mięso i ogórka nakładaj do tortilli, zwiń i podawaj.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ZDROWY FAST FOOD”:

CHRUPIĄCE WARZYWA Z MUSEM
AWOKADO NA CHLEBKU PITA
TOMASZ LACH

Składniki:
małe, miękkie i płaskie chlebki pita (można kupić np. pełnoziarniste,
ekologiczne w wielu sklepach i w internecie) – opcjonalnie małe tortille
1 awokado
1 ząbek czosnku
oliwa z oliwek
świeża kolendra
1 limonka
1 papryczka chili
1 mały kalafior
1 puszka ciecierzycy w zalewie
przyprawy: sól, mielony kumin, pieprz cayenne, kurkuma, cynamon,
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kardamon, ziarna kolendry, imbir
jogurt naturalny typ grecki Mlekovita

Sposób przygotowania:
•

Piekarnik rozgrzej do temperatury 220⁰C.

•

Kalafiora umyj i podziel na malutkie różyczki.

•

Cieciorkę odsącz z zalewy i dokładnie przesusz.

•

Na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia rozłóż kawałeczki kalafiora
i cieciorkę, skrop obficie oliwą z oliwek i posyp przyprawami.

•

Potrząśnij blachą, aby warzywa dokładnie obtoczyły się przyprawami.

•

Tak przygotowane warzywa zapiekaj przez ok. 20 minut. Po tym czasie dokładnie
wymieszaj i piecz jeszcze 15 minut, do czasu aż warzywa nabiorą złotego koloru
i chrupkości.

•

W trakcie pieczenia warzyw przyrządź sos z awokado. Awokado z czosnkiem,
oliwą, świeżą kolendrą, sokiem z limonki i posiekaną papryczką chili zmiksuj przy
pomocy blendera na gładką masę.

•

Podgrzej chlebki pita, tak aby nadal były miękkie i elastyczne, a następnie nałóż
na każdy chlebek solidną porcję musu z awokado. Dodaj upieczone warzywa
i opcjonalnie po kleksie jogurtu lub gęstego mleka kokosowego

•

Na koniec oprósz odrobiną posiekanej kolendry i skrop sokiem z limonki.

•

Podawaj jeszcze lekko ciepłe.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ZDROWY FAST FOOD”:

ZIELONE SMOOTHIE Z BANANEM,
GRUSZKĄ I POMARAŃCZĄ
TOMASZ LACH

Składniki:
1 dojrzały banan
1 dojrzała gruszka
1 pomarańcza
1 garść liści szpinaku (najlepiej baby szpinak)
200 ml wody 			

Sposób przygotowania:
Banana obierz ze skóry.

•

Gruszkę obierz, pokrój i usuń z niej gniazdo nasienne.

•

Pomarańczę pokrój na połówki i wyciśnij z niej sok.

•

Do pojemnika blendera dodaj wszystkie składniki i miksuj na najwyższych

17

obrotach do uzyskania gładkiego smoothie. Można również użyć blendera
ręcznego z końcówką typu żyrafa i zmiksować koktajl w wysokim dzbanku.
•
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•

Gotowy koktajl przelej do szklanek.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “ZDROWY FAST FOOD”:

BRUSCHETTA Z RUKOLĄ
ADAM NOWICKI

Składniki:
½ kg pomidorków cherry
20 g czerwonej cebuli
150 g czarnych oliwek
5 łyżek oliwy z oliwek
125 g rukoli
1 bagietka korzenna
4 łyżki kremu balsamicznego malinowego
1 papryczka chili
50 g startego sera Księżan Old Mlekovita
2 ząbki czosnku
szczypta soli
szczypta pieprzu
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Sposób przygotowania:
•

Pomidorki cherry opłucz i przekrój na pół.

•

Cebulę pokrój w drobną kostkę i posiekaj czosnek.

•

Posiekaj garść rukoli.

•

Rozgrzej 2 łyżki oliwy na patelni i wrzuć cebulę, po chwili dodaj
pomidory, oliwki i czosnek.

•

Smaż przez 2 minuty, a następnie dodaj posiekaną rukolę.

•

Dopraw solą i pieprzem.

•

Pokrój bagietkę i posmaruj ją przygotowanym farszem.

•

Posyp startym serem Księżan Old i piecz przez 5 min w temp.
180⁰C.

•

Wyłóż na talerz garść rukoli, posyp pokrojoną papryczką
chili i skrop oliwą. Z kremu balsamicznego zrób paski i na tak
przystrojonym talerzu, ułóż upieczoną bruschettę.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

FIT PIZZA NA SPODZIE
Z KALAFIORA
JOANNA KĄDZIOŁKA

Składniki:
duży kalafior (ok. 600 g)
1 jajko
5-10 dag żółtego sera Sokół Mlekovita
szczypta oregano
szczypta ziół prowansalskich
szczypta słodkiej papryki
3 łyżeczki koncentratu pomidorowego
10 dag startego sera mozzarella Mlekovita
kilka plasterków szynki
10 dag papryki
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Sposób przygotowania:
•

Kalafior pokrój (bez twardych części) na deseczce. Rozdrobnij go
w malakserze, termomiksie lub w blenderze na kształt sypkiego
białego ryżu.

•

W garnku zagotuj około ¾ szklanki wody. Wrzuć rozdrobniony
kalafior i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Odstaw na
chwilę do ostygnięcia.

•

Odcedź kalafior z nadmiaru wody, najpierw za pomocą sitka,
a później wyłóż go na szmatkę i dociśnij ręką, by pozbyć się
nadmiaru wody. Odciśnięty kalafior przełóż do garnka, dodaj jajko,
starty ser i przyprawy. Wymieszaj za pomocą łyżki.

•

Piekarnik nagrzej do temperatury 190⁰C. Blaszkę posmaruj
masłem Polskim. Ułóż ciasto na blasze. Uformuj z ciasta okrąg
(masa będzie dość sypka, a nie zwarta jak w tradycyjnej pizzy
drożdżowej). Podpiekaj spód przez około 20 minut.

•

Wyjmij spód i ułóż na nim pozostałe składniki. Zapiekaj ponownie
przez około 10 minut. Posyp świeżymi ziołami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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PROZIAKI Z BURAKAMI ORAZ PESTO
Z JARMUŻU Z SEREM
KSIĘŻAN OLD MLEKOVITA
KAJA MARCHEL

Składniki:
świeżo mielony pieprz czarny

sok wyciśnięty z połowy limonki

4 łyżki startego sera Księżan Old Mlekovita

250 g mąki pszennej

4 łyżki oliwy z oliwek

½ łyżeczki sody oczyszczonej

gałązka świeżej mięty

200 g kefiru Polskiego Mlekovita

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka soli

4 buraki

szczypta mielonego chili

2 garści jarmużu

½ łyżeczki cukru

0,5 cm kawałek chili
1/2 łyżeczki musztardy
2 łyżki płatków migdałowych
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Sposób przygotowania:
•

Mąkę, sodę oczyszczoną, kefir, po szczypcie: soli, cukru i chili oraz posiekane
listki świeżej mięty wymieszaj na jednolite, gładkie ciasto. Odrywaj
kawałki ciasta wielkości piłeczki golfowej, formuj owalne placki o grubości
ok. 1 centymetra i piecz ok. 2-3 minuty na suchej patelni z każdej strony.

•

Buraki ugotuj do miękkości, pokrój w plasterki. Dodaj drobno posiekany
czosnek i listki z 1 gałązki mięty, dopraw 1 łyżką oliwy, solą i świeżo zmielonym
pieprzem.

•

Płatki migdałowe upraż na patelni. Jarmuż przełóż do blendera, dodaj
uprażone płatki, ząbek czosnku, miętę, świeże chili, sok wyciśnięty
z limonki, musztardę, 3 łyżki oliwy, dopraw solą i pieprzem, zmiksuj
na gładką, jednolitą masę.

•

Ser zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

•

Każdy z proziaków przekrój wzdłuż (ale nie do końca). Na dolnej części
rozsmaruj grubą warstwę pesto z jarmużu, obłóż obficie plasterkami buraka
i posyp startym serem. Dociśnij górną część. Dodatkowo już przełożone
proziaki możesz zgrillować na patelni lub podpiec.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

HAMBURGER RYŻOWY
Z KREWETKAMI
PIOTR BECZAŁA

Składniki:
1 szklanka ryżu długoziarnistego

½ małej papryczki chili

8-10 krewetek

2 łyżki Masła Polskiego Mlekovita

1 listek alg morskich nori (do sushi)

½ łyżeczki miodu

1 mała marchewka

1 listek sałaty lodowej

3-4 łyżki oleju rzepakowego
½ szklanki jogurtu naturalnego typu
greckiego Mlekovita
5 listków mięty
1 mały ząbek czosnku

Sposób przygotowania:
•
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Ryż ugotuj na sypko, odcedź i wystudź. Posiekaj miętę, papryczkę chili
i czosnek. Wrzuć je do jogurtu. Dokładnie wymieszaj, dopraw pieprzem, solą
i cukrem. Do ryżu dodaj mąkę i całość wymieszaj.

•

Kokilkę o średnicy 9-10 cm wyłóż folią spożywczą. Z ryżu uformuj dwa „hamburgery”
o grubości ok. 3 cm, dokładnie uciskając od góry mniejszym naczyniem. Tak
uformowanego hamburgera połóż na rozgrzanym oleju i opiekaj z obu stron, na
średnim ogniu, aż nabierze złocistego koloru. Następnie odłóż na talerz.

•

Obierz marchewkę i potnij ją na paseczki. Na małej patelni rozgrzej trochę oleju
i dodaj masło. Gdy się roztopi, wrzuć marchewkę. Duś na małym ogniu, aż będzie
al dente. Dodaj miód i duś jeszcze przez chwilę.

•

Krewetki dopraw solą, białym pieprzem, czosnkiem i wrzuć na rozgrzany olej.
Obsmaż, dodaj trochę masła, podduś przez chwilę i zdejmij z ognia. Na środku
listka nori połóż jednego hamburgera – tak żeby połowa hamburgera wystawała
ponad jego brzeg. Połóż sałatę, a następnie posmaruj sosem jogurtowym
i ułóż krewetki. Posyp je marchewką, polej delikatnie sosem, przykryj drugim
hamburgerem i zawiń nori.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

SAJGONKI Z KURCZAKIEM
I WARZYWAMI
WERONIKA GALLA

Składniki:
1 opakowanie papieru ryżowego

2 łyżki słodkiego sosu sojowego

filet z kurczaka

½ limonki

� garści główki białej kapusty

1 papryczka chili

1 cebulka czerwona

1 ząbek czosnku

1 marchewka

szczypta pieprzu seczuańskiego i soli

⅓ pora

1 łyżeczka oliwy z oliwek

⅓ papryki

kawałek imbiru

2 łyżki sosu ostrygowego

Sposób przygotowania:
27
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z odrobiną oliwy z oliwek na mały ogień.
•

Posiekaj warzywa w cienkie paseczki, pamiętając, by uprzednio usunąć nasiona
z chili. Kiedy są już pokrojone, dodaj je do usmażonego kurczaka i podsmażaj krótko
na wysokim ogniu, by nie straciły chrupkości.

•

Dodaj sos sojowy, ostrygowy, sok z limonki, dopraw pieprzem seczuańskim, solą,
odrobiną granulowanego czosnku i startym imbirem. Smaż jeszcze chwilę ponownie
na małym ogniu.

•

Kiedy farsz jest już gotowy, namaczaj pojedynczo papier ryżowy w wodzie. Ułóż na
nim łyżkę farszu i zawiń. Możesz podać je z dodatkiem ulubionego sosu orientalnego.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

TRAWIASTA FOCACCIA
MAGDALENA ROJEK

Składniki:
500 g mąki pszennej lub zbożowej
200 g rozmrożonego szpinaku
2 ząbki czosnku
1 i � łyżeczki soli
½ łyżeczki pieprzu
1-2 łyżeczki ulubionych suszonych ziół (np. świeżego rozmarynu)
7 g świeżych drożdży
220 ml letniej wody
1 łyżka oliwy z oliwek
5-6 pomidorków koktajlowych
100 g sera Favita Mlekovita
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Sposób przygotowania:
•

Na patelni podsmaż szpinak z dodatkiem oliwy, czosnku i ulubionych ziół. Po 2-3
minutach dopraw solą i pieprzem (po pół łyżeczki).

•

Przesiej mąkę do miski i dodaj do niej rozkruszone drożdże, 1 łyżeczkę soli,
szpinak i wodę. Ciasto wyrabiaj na gładką i sprężystą masę.

•

Elastyczne ciasto odstaw, w misce przykrytej ściereczką, na godzinę. Wyrośnięte
ciasto uderz kilka razy pięścią, dzięki czemu odgazuje się, i przełóż je do
naoliwionej formy. Ponownie przykryj i odstaw na dodatkowe 30 minut.

•

Podrośnięte ciasto udekoruj pokrojonymi w plasterki pomidorkami i skrop oliwą.
Włóż do rozgrzanego piekarnika i piecz przez 20 minut w temperaturze 200⁰C.

•

Upieczoną focaccię posyp serem feta i udekoruj gałązkami świeżego rozmarynu.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

MINI PIZZERINKI
Z CUKINII
MAGDALENA MISZCZUK

Składniki:
2 cukinie
½ piersi z kurczaka
¼ papryki
⅓ mozzarelli Mlekovita
200 ml przecieru pomidorowego
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki brązowego cukru
po 2 łyżki bazylii, oregano i majeranku
2 szczypty soli i pieprzu
1 łyżka ostrej papryki
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Sposób przygotowania:
•

Pierś z kurczaka przypraw bazylią, oregano i papryką ostrą. Piecz
w piecu w 170⁰C przez ok. 16-18 min. Ostudź i pokrój na małe
kawałki.

•

Cebulę i czosnek drobno posiekaj, zeszklij na oleju, dodaj cukier
i razem krótko podgrzewaj. Gdy cukier się odrobinę rozpuści,
dodaj przecier pomidorowy, dokładnie wymieszaj i gotuj, aż sos
się odrobinę zredukuje i zagęści. Przypraw solą, pieprzem oraz
przyprawami.

•

Cukinię pokrój na plastry (szerokie na ok. 5 mm). Ułóż na blasze do
pieczenia. Na cukinię kolejno nakładaj sos pomidorowy, pokruszony
ser mozzarella, pokrojone kawałki kurczaka oraz małe kawałki
papryki. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180⁰C przez 12-15 minut.
Po wyjęciu oprósz ziołami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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1 łyżka oleju

KOFTA JAGNIĘCA NA PSZENNEJ
TORTILLI Z AJVAREM I SOSEM
MIĘTOWO-LIMONKOWYM
MAŁGORZATA KARKOCHA

Składniki:
500 g - udziec jagniecy
1 sztuka - czerwona cebula
1sztuka - papryka
1 doniczka - mięta
1 doniczka - kolendra
1 szczypta - kmin rzymski
1 szczypta - sól i pieprz
250ml - jogurt grecki Mlekovita

1 sztuka - limonka
1 sztuka - chilli
1 sztuka - czosnek
1 sztuka - bakłażan
200ml - przecier pomidorowy
sałata
ciecierzyca (do dekoracji)
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Sposób przygotowania:
•
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Mięso mielimy na grubych oczkach, przyprawiamy do smaku kolejno: kolendrą, mietą,
solą i pieprzem, sokiem z cytryny, czosnkiem oraz kminem rzymskim.
Ajvar:
•

Pieczemy paprykę, cebulę, ząbek czosnku oraz bakłażan około 20 minut w 190
stopniach. Dodajemy pulpę pomidorową i blendujemy.

Sos miętowy:
•

Proporcje: 1 doniczka kolendry i 1 doniczka mięty na 250 ml jogurtu greckiego
Mlekovita. Całość blendujemy, dodajemy sól i pieprz oraz sok z jednej limonki.

Kofta:
•

Mięso owijamy wokół patyków do szaszłyków, grillujemy z kazdej strony i umieszczamy
w piecu na 5 minut w temperaturze 180 stopni. Osobno grillujemy paprykę.

•

Siekamy sałatę, chili i kolendrę. Grillujemy tortille, następnie smarujemy je sosami,
dodajemy sałatę oraz grillowaną paprykę.

•

Koftę posypujemy kolendrą, chili i drobno posiekana cebulą.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

BURGER Z KARMELIZOWANYMI
GRUSZKAMI I SEREM
MAKSYMILIAN SOCHA

Składniki:
20 g sera Księżan Old Mlekovita
100 g gruszek
60 g orzechów włoskich
10 g rukoli
25 ml octu balsamicznego
60 g cukru
30 g miodu

Sposób przygotowania:
•
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Orzechy włoskie pokrusz na mniejsze kawałki, upraż, dodaj cukier i ocet
balsamiczny. Łyżeczkę miodu wymieszaj z musztardą. Usmaż mięso wołowe,
uprzednio doprawiając solą i pieprzem.
•

Całość ułóż w następującej kolejności: bułka górna, pomidor, marynowana cebula
czerwona, rukola, orzechy, ser gorgonzola, karmelizowane gruszki, mięso, sos
honey mustard, bułka dolna.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

JAGLANA PIZZA Z PATELNI
Z SOSEM SZPINAKOWYM
W GRECKIM STYLU
EWELINA SKIBA-SZYSZCZYŃSKA

Składniki:
½ łyżeczki mielonego imbiru

½ szklanki letniej wody

½ g mielonej ostrej papryki

½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki mielonej słodkiej papryki

2 łyżki oliwy

½ łyżeczki mielonych ziaren kolendry

szczypta soli

50 g żółtego sera Sokół Mlekovita

150 g szpinaku

100 g sera Favita Mlekovita

2 ząbki czosnku

½ czerwonej papryki

1 łyżka oliwy

12 oliwek zielonych bez pestek

200 g drobiowego mięsa mielonego
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½ łyżeczki mielonego czosnku

Sposób przygotowania:
•

Upraż kaszę jaglaną

– powinna być szklista, ale nie brązowa.

Uprażoną i ostudzoną kaszę zmiel w malakserze lub młynku do
kawy na mąkę. Tak przygotowaną mąkę wymieszaj ze szczyptą soli
i proszkiem do pieczenia, dodaj wodę oraz oliwę i wyrabiaj ciasto,
aż stanie się elastyczne.
•

Szpinak umyj i zblenduj z dodatkiem czosnku oraz oliwy. Mięso
wyrabiaj z dodatkiem przypraw, uformuj z niego kotleciki àla kofty
i opiekaj na patelni grillowej.

•

Ser zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, paprykę pokrój w słupki,
a oliwki w plasterki. Ciasto podziel na ok. 3 części, każdą rozwałkuj
w koło o grubości ok. 1 centymetra.

•

Rozgrzej patelnię skropioną oliwą, ułóż na niej ciasto, a następnie
rozprowadź sos szpinakowy, posyp serem żółtym i ułóż dodatki.
Piecz przez ok. 4 minuty, przyciskając brzegi do ścianek patelni.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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1 i ½ szklanki kaszy jaglanej

MOJA MIŁOŚĆ DO STREET
FOOD JEST TAK WIELKA,
ŻE AŻ OTWORZYŁEM
FABRYKĘ SAMOCHODOWĄ
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem, dziennikarzem
kulinarnym i członkiem Kolegium Redakcyjnego Akademii Smaku.

Jak to się stało, że street food stał się tak popularny?
Street food był już na tyle modny zagranicą, że musiał, prędzej, czy później, dotrzeć do Polski.
Zaczęła się tworzyć grupa ludzi, która podróżując po świecie wypatrzyła kilka fajnych trucków
i przywiozła je do kraju. Osobiście bardzo się z tego cieszę, bo faktycznie pojawiło się bardzo dużo
foodtrucków z przeróżnym jedzeniem. Widać, że szybko się rozwijają, chociaż w Polsce znamy już
uliczne jedzenie. Kiedyś sprzedawano jedzenie z nysek i żuków. Na bazarze Różyckiego był słynny
samochód z mielonymi w kubkach. Teraz do tego wracamy, ale w dużo lepszym wydaniu.

Czemu zdecydowałeś się na założenie własnego foodtrucka?
Jestem totalnym fanem street food. Uliczne jedzenie i lokalność to dwa kierunki kulinarne, którymi
chciałbym podążać. Najczęściej jem uliczne i lokalne jedzenie, oczywiście w tym dobrym wydaniu.
Jeżdżąc po całym świecie, stołuję się głównie w ulicznych barach. W związku z tym bardzo chciałem
wprowadzić to do Polski. W 2013 roku w Wilanowie organizowałem pierwszy festiwal kulinarny –
Street Food Festival. Miałem problem ze zorganizowaniem 10 foodtrucków i wtedy wpadłem na
pomysł założenia własnego foodtrucka. Zawsze pragnąłem mieć coś na kółkach. Dzisiaj, nie dość że
mam foodtrucka, to mam jeszcze fabrykę, która produkuje samochody przystosowane specjalnie do
przygotowywania i sprzedawania ulicznego jedzenia. Moja miłość do street food jest tak wielka, że
aż otworzyłem fabrykę samochodową (śmiech). Uwielbiam siedzieć w tym samochodzie i rozmawiać
z ludźmi. Podczas ostatnich wakacji, jeżdżąc foodtruckiem, przypomniałem sobie, po co gotujemy
i co daje kucharzowi największą satysfakcję. Myślę, że każdy szef kuchni, który popracowałaby
trochę w foodtrucku, narodziłby się na nowo. Ja nabrałem wiatru w żagle dlatego, że miałem kontakt
z ludźmi, mogłem ich wysłuchać, zrobić coś dla nich, usłyszeć obelgę lub pochwałę. Ale dzięki temu
zrozumiesz po co to właściwie robisz. Widzisz szczęście na twarzach klientów. Foodtruck pomógł
mi w znalezieniu spełnienia.
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Czym tak naprawdę jest fast food? Jakie jedzenie powinno się znaleźć pod tą
etykietą? Czy burger z burgerowni to też fast food?
Fast food kojarzy mi się z czymś szybkim. Ale hamburger uliczny, którego przygotowanie
trwa 40 minut, nie jest już fast foodem, bo często czeka się na niego dłużej niż na jedzenie
w restauracji. Założenie w przypadku hamburgera jest takie, że faktycznie powinien być on
fast, tylko póki co hamburger jest fast tylko w dużych sieciach. Foodtruckowy hamburger
jest dla mnie bardziej street foodem. Oczywiście, to wszystko się łączy i możliwe jest
połączenie obu tych podejść. Fast food, w naszym kraju, ma pejoratywny wydźwięk,
wywołuje bardzo złe emocje. Na zachodzie fast i street food to dokładnie to samo. Ale u nas
najpierw powstał fast food, by obalić wielkie sieci, a potem powstał street food, który miał
być kontrą dla fast food. Ale to jedna całość. Chodzi o szybkie jedzenie, które możemy zjeść
na ulicy. Moim zdaniem, w przypadku fast i street food, jedzenie powinno być wydane do
10 minut. To ma być szybkie, ale i smaczne jedzenie, które sprawia przyjemność. Jesteśmy
na dobrej drodze, choć trochę nam jeszcze brakuje. Podczas ostatniego „Żarcia na Kółkach”
widziałem, że jest już kilka foodtrucków, w których jedzenie dostaje się momentalnie.
Jeżeli chodzi o samochód, w którym sprzedawane są pierogi na parze to nie jest to żaden
fast food. To zwykły bar z pierożkami przeniesiony na kółka. Nadal czekasz 25 minut, aż one
się ugotują, więc nie ma to nic wspólnego z fast. Fast to kanapka, rolka sushi, taco, tortilla.
Są to prawdziwe fast foody, które są jednocześnie street foodem. Podchodzisz, zabierasz,
odchodzisz.

Wyzwanie – za 30 minut przychodzą do ciebie znajomi, będziecie wspólnie oglądać
mecz. Wiesz, że nie zadowolą się chipsami – co im przygotujesz?
Zawsze mam trzy rzeczy w zamrażalce: pierożki do zrobienia na parze, ciasto, które wystarczy
tylko rozmrozić, zawinąć i przysmażyć i zestaw niczym z Ikei – osiem parówek, osiem bułek,
ogórki i musztardę. Zawsze się sprawdzają. To jest najlepszy zestaw dla faceta, który
przychodzi do kumpla na mecz. Poza tym, w domu najczęściej robię skrzydełka w sosie
oraz nachosy zapieczone w serze i mięsie – to są dania, których przygotowanie zajmuje mi
15 minut.

Jak oceniasz dzisiejsze warsztaty Akademii Smaku?
Przede wszystkim jest mnóstwo fajnego jedzenia. Dzisiaj naprawdę mam uśmiech od ucha
do ucha, bo jest bardzo dużo rzeczy, na które mam ochotę. Od przecudownych sajgonek,
które kocham, przez hamburgery, taco, mięsa mielone, różnego rodzaju pizze na bardzo
ciekawych spodach. Dzisiaj jest bardzo wysoki poziom i świetne pomysły. Widać, że wszyscy
się cieszą. Zawsze powtarzam – jaka by restauracja nie była, to dobre uliczne jedzenie i tak
sprawi ci większą satysfakcję. I tak dzisiaj jest na warsztatach.
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DOMOWY FAST FOOD
TO JEST NAJLEPSZE,
CO MOŻNA PRZYGOTOWAĆ
Wywiad z Tomaszem Lachem, prowadzącym bloga zajadam.pl, członkiem
Kolegium Redakcyjnego „Akademii Smaku”.

Czy przyrządzasz w domu zdrowy fast food? Jeżeli tak, to co najczęściej?
Domowy fast food to jest najlepsze, co można przygotować, oczywiście w zdrowym wydaniu. Najczęściej
przygotowuję w domu coś à la tortilla, na którą nakładam to, co w danej chwili mam w lodówce.
Przyznasz, że nasze przepisy brzmią bardzo egzotycznie, wydają się nawet trudne w przygotowaniu. Jak jest
w rzeczywistości? Domowy fast food jest trudny w przygotowaniu?
Jest super prosty, wystarczy znać kilka trików i posługiwać się jedną czy dwoma zasadami. Jedną z takich zasad
jest to, że domowy fast food powinien być chrupiący, soczysty i pełen smaku, nawet jeżeli jest z ketchupem,
majonezem i szpinakiem. Zachowanie odpowiednich proporcji spowoduje, że każde danie będzie dobre, jeżeli
będzie w nich coś zdrowego.
Wyzwanie – za 30 minut przychodzą do ciebie znajomi, będziecie wspólnie oglądać mecz. Wiesz, że nie
zadowolą się chipsami – co im przygotujesz na taką okazję?
Dla kumpli przygotowałbym buritto z resztkami z lodówki, np. zawinąłbym wczorajszy obiad w tortille i dodał
sosy, chili i trochę ziół. Będzie smakowało jak z najlepszego foodtrucka.
Jak oceniasz dzisiejsze warsztaty Akademii Smaku?
Dzisiejsze warsztaty są o tyle fajne, że przepisy są ciekawe i dają pole do własnej interpretacji. Sądzę, że żadne
danie nie będzie do końca zrobione dokładnie tak, jak mówi o tym przepis i zakładał jego autor, tylko każdy
dokłada tutaj swoje własne smaki, pomysły i przyprawy.
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WASZYM ZDANIEM
CZY WIESZ, CO TO JEST IDEA SLOW
FOOD? CO PRZEZ NIĄ ROZUMIESZ?
To dla mnie uważne jedzenie, koncentrowanie się na tym, co i jak
jemy. Dla mnie slow food to skupianie ludzi wokół stołu – rodziny
i przyjaciół i cieszenie się wspólnym jedzeniem, możliwością spędzenia
czasu razem, cieszenie się z jedzenia tego, co zostało przygotowane
w domowej kuchni.

LUBISZ JEŚĆ Z FOODTRUCKÓW?
Nie, nie lubię. Ta idea jest mi zupełnie obca. Mam wrażenie, że
w przypadku street food brakuje mi tego punktu centralnego, czyli
stołu wokół którego można się skupić i spokojnie jeść. Myślę, że to
dlatego, że prowadzę bloga kulinarnego, który zrodził się właśnie
po to, by pokazać, jak można zdrowo gotować, szczególnie dla
dzieciaków.
Podczas
dzisiejszych
warsztatów
przygotowałam danie według własnego
przepisu. Bardzo często staram się łączyć
elementy kuchni regionalnej w niecodziennych
zestawieniach. Proziaki pochodzą z mojej
tradycji rodzinnej, towarzyszą mi w zasadzie
od zawsze (dlatego staram się przekazywać
ten przepis dalej), a dodatki, czyli pesto
Kaja Marchel
z jarmużu i ser goliardo to trochę taki fusion
regionalno-europejski.
bloger
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CZY FAST FOOD MOŻE BYĆ
ZDROWY?
Tak, może być zdrowym jedzeniem.
Udowodniliśmy to podczas dzisiejszych
warsztatów. Kluczem jest zastąpienie
pewnych składników, czyli wyeliminowanie
tych
tłustych
i
zastąpienie
ich
lekkostrawnymi. Można też wyeliminować
gluten.

Ewelina
Skiba-Szyszczyńska
uczestniczka

Najczęściej na moim stole ląduje pizza, ponieważ mój mąż bardzo
ją lubi. Staram się tak kombinować, by te dania miały lekką formę.
Często przygotowuję też mój przepis, czyli jaglaną pizzę z sosem
szpinakowym w greckim stylu. To jest alternatywna wersja dla
tradycyjnej, ciężkiej, włoskiej pizzy.
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CZY CZĘSTO PRZYRZĄDZASZ
ZDROWY FAST FOOD W DOMU?
CO TO JEST NAJCZĘŚCIEJ?

FAST FOOD – CZYM JEST DLA
CIEBIE?
Ponieważ jestem weganką, dla mnie będą to warzywa, wegańskie
burgery, frytki z piekarnika, czy surówki.

CZY CZĘSTO PRZYRZĄDZASZ ZDROWY
FAST FOOD W DOMU? CO TO JEST
NAJCZĘŚCIEJ?

JAK OCENIASZ DZISIEJSZE
WARSZTATY AKADEMII SMAKU?
Bardzo pozytywna atmosfera. Każdy ma szansę, by trochę pogotować,
dotknąć jedzenia. Nie tylko patrzymy, jak gotują inni, ale każdy może
dołożyć coś od siebie. Dzisiaj było dość ciężko, gorąco, dużo pracy
przy małej ilości czasu. Ale atmosfera bardzo
pozytywna. Miałam okazję poznać Tomka Lacha
wcześniej, więc miło było spotkać się ponownie.

Karolina Gawrońska
blogerka
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Najczęściej przyrządzam burgery z komosy ryżowej, batatów, różnych
kasz. Dodaję też przeróżne warzywa i przyprawy. Potrafię zrobić tak
dobrego burgera, że niejedna osoba nie zorientowałaby się, że nie
ma tam mięsa.
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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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