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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 SZTUKA MIĘSA
Wołowina to mięso świetnie znane w polskich domach. Często jednak z niej rezygnujemy,
kierując się przekonaniem, że przyrządzenie dobrej wołowiny to zadanie praktycznie
niewykonalne. Nasi uczestnicy pokazali, że z wołowiną można sobie świetnie poradzić
i da się ją przygotować na wiele smacznych sposobów. Laureaci kolejnej edycji
konkursu wraz z szefem kuchni Tomaszem Jakubiakiem, blogerem Piotrem Ogińskim
i aktorką Katarzyną Glinką pokazali, jak przyrządzić pyszne dania z wołowiny. Na
stole pojawiły się zarówno tradycyjne polskie bitki jak i stifado – gulasz wołowy z grecką
nutą.
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Zapraszamy do kolejnego wydania naszego magazynu, w którym znajdziecie inspirujące
przepisy, porady kulinarne i wywiady. Jeśli dotąd myśleliście, że wołowina to mięso,
które nigdy się nie udaje, to potrawy przygotowane przez uczestników warsztatów
„Akademii Smaku”, pokażą Wam, jak bardzo się myliliście.
akademiasmakuonline.pl
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5 ZASAD

2.

PRZYGOTOWYWANIA

STEKÓW

WEDŁUG TOMASZA JAKUBIAKA
TOMASZ JAKUBIAK

1. Nigdy nie smaż mięsa natychmiast po wyjęciu go z lodówki. Musi mieć ono

temperaturę

Jeżeli smażysz wołowinę na grillu, co chwilę

4.

Po usmażeniu steka sprawdź stopień

przekładaj mięso z jednej strony na drugą. Gdy

jego wypieczenia palcami. Stykaj ze sobą

korzystasz z patelni, staraj się je usmażyć najpierw

kolejno: kciuk, palec wskazujący, serdeczny

z jednej strony, a potem z drugiej. By mieć pewność,

itd., dotykając miejsca pod kciukiem. Stopień

że mięso jest usmażone, możesz włożyć je na trochę

wysmażenia rozpoczyna się od krwistego. Każdy

do piekarnika. W przeciwnym razie stwardnieje.

kolejny palec to wyższy stopień wysmażenia.

3. W kwestii soli mamy jedną, złotą zasadę – jeżeli

5. Po upieczeniu mięsa odłóż je na bok na min.

mięso ma duży przerost marmurkowatości, czyli

40 sekund. Jest w nim woda, która podczas

jest w nim dużo tłuszczu, dobrze jest je posolić.

obróbki zaczyna buzować. Jeżeli przekroimy

Sól rozpuści tłuszcz i mięso nabierze delikatnego

mięso, natychmiast po wyjęciu z piekarnika

charakteru. Jeżeli mięso nie ma żyłek i przerost

czy zdjęciu z patelni, wszystkie soki wypłyną,

marmurkowatości jest niewielki – nie należy go

a ono samo stanie się szare i straci swoje walory,

solić, ponieważ stanie się twarde.

nie tylko wizualne, ale i smakowe.

pokojową, dlatego wyjmij je na ok. 30 minut przez rozpoczęciem smażenia.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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WOŁOWINY
TOMASZ JAKUBIAK

Nawet najlepszy kawałek mięsa sam w sobie nie ma
wyjątkowego smaku. Kluczem do sukcesu jest marynata, która
sprawia, że mięso jest kruche, aromatyczne i wyśmienicie
smakuje.
Mięso powinno się marynować przez około 12-16 godzin.
Ten czas nie powinien być jednak dłuższy niż 48 godzin.
Jeśli nie masz na tyle czasu, włóż mięso do marynaty nawet
na pół godziny.

Do marynowania mięsa świetnie nadają się zioła.
Wybierz swoje ulubione gatunki, zmieszaj je
z oliwą z oliwek lub olejem i gotowe! Pamiętaj,
by przed smażeniem usunąć wszystkie składniki
z mięsa. W przeciwnym razie mogą się przypalić.

Musztarda

Marynata z czerwonym
winem wytrawnym
dla wymagających
Chcesz zaskoczyć swoich bliskich? Zaserwuj im
wytrawną wołowinę w marynacie z czerwonego
wina!
Składniki:

Najlepiej sprawdzi się w przypadku delikatnych

1 szklanka wody

kawałków

2/3 szklanki octu winnego

wołowiny,

np.

polędwicy,

która nie wymaga długiego marynowania. Ich

1/2 szklanki czerwonego wina

przygotowanie jest banalnie proste! Wystarczy

2 listki laurowe

natrzeć

10 ziarenek pieprzu

je

musztardą,

czosnkiem,

ziołami

i odstawić na 2-3 godziny.

10 ziarenek ziela angielskiego

Miękka wołowina

Wszystkie

Niezawodnym

sposobem

na

zmiękczenie

składniki

dokładnie

wymieszaj.

Mięso marynuj przez przynajmniej 12 godzin

wołowiny jest ocet. Najlepiej wybrać biały ocet

w

winny lub ocet balsamiczny. Dodaj do niego

marynatę możesz przesiać przez sitko i użyć jej

dużą ilość ulubionych przypraw i pieprzu.

do wzmocnienia sosu.

lodówce.

Po

zakończeniu

marynowania

W przypadku wołowiny lepiej zrezygnować z soli.
Zapobiega ona uwalnianiu się cennych soków
z mięsa. Wystarczą dwie godziny marynowania,
by wołowina stała się delikatna i miękka.
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Odwiedź nasze Vademecum >>
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METODY MARYNOWANIA

Zioła

KAWAŁKI WOŁOWINY
CONFITOWANE W MAŚLE
Z WARZYWAMI
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
1,5 kg wołowiny z udźca

4 cebule

1 łyżka ziaren kolendry

10 ząbków czosnku

1 łyżka cynamonu

2 pory

sól

2 selery

pieprz

4 marchewki

5 łyżek ciemnego sosu sojowego

1 główka kapusty

2 łyżki słodkiej papryki

5 ziemniaków

2 łyżki kminku
6 kostek masła
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Sposób przygotowania:
•

Mięso umyj, wytrzyj i dokładnie zamarynuj w przyprawach i sosie sojowym.

•

Wrzuć je do worka, najlepiej takiego z możliwością szczelnego zamknięcia
i wstaw do lodówki na minimum 12 godzin.

•

Seler i marchewkę pokrój na duże kawałki, kapustę na 6 ćwiartek,
a ziemniaki na pół.

•

Zamarynowane mięso wraz z warzywami podsmażaj, aż się przyrumieni,
a następnie całość przełóż na blachę.

•

W rondelku rozpuść masło i zalej nim brytfankę z mięsem i warzywami,
tak aby dokładnie je przykryło. Całość zawiń folią i wstaw do piekarnika
nagrzanego do 160°C. Piecz przez około 4 godziny.

Wskazówki:
Wołowina wołowinie nierówna, więc musisz sprawdzić, czy po 4 godzinach mięso jest już miękkie.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “SZTUKA MIĘSA”:

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
Z CHIPSEM PARMEZANOWYM
I ZIELONYM MCHEM
PIOTR OGIŃSKI

Składniki:
250 g steka z polędwicy wołowej

Chips parmezanowy:

1 łyżka masła

parmezan albo inny twardy ser

1 łyżka oleju

sól i pieprz

sól, pieprz

Sos:

2 łyżki bułki tartej

lampka czerwonego wina

1 gałązka tymianku

rosół z kurczaka

1 gałązka rozmarynu

2 skrzydełka z kurczaka

pęczek pietruszki

1 biała cebula
1 ząbek czosnku
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Sposób przygotowania:
Mech z zielonych ziół
•

Do blendera wsyp bułkę tartą, tymianek, rozmaryn i zieloną pietruszkę.
Dopraw solą i zmiel wszystko na delikatny, zielony mech.

Chips parmezanowy
•

Do miseczki zetrzyj twardy ser na malutkie wiórki, dopraw pieprzem
i solą. Wymieszaj dokładnie i rozłóż cienką warstwę na papierze do pieczenia. Zapiekaj w piekarniku przez około 10-15 minut, w temperaturze
180⁰C, aż chips będzie złoty. Wyciągnij przestudź i gotowe.

Stek
•

Stek z polędwicy smaż na gorącej patelni przez około 3 minuty z każdej
strony z 1 łyżeczką oleju. Kiedy stek będzie już prawie gotowy, dodaj
1 ząbek czosnku, rozmaryn i 1 łyżeczkę masła. Wysmażony stek odłóż na
talerzyk, by odpoczął.

Sos
•

Na patelnię wlej rosół, czerwone wino i całość podbij masłem.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “SZTUKA MIĘSA”:

ZUPA MEKSYKAŃSKA
WIOLA KORZENIOWSKA

Składniki:
400 g mielonego mięsa wołowego
1 czerwona papryka
1 żółta papryka
1 cebula
1 papryczka chili
400 g pomidorów z puszki
1 puszka czerwonej fasoli
1 puszka kukurydzy
2 ząbki czosnku
500 ml bulionu warzywnego
1/2 łyżeczki słodkiej papryki
po 1 szczypcie soli, pieprzu i pieprzu ziołowego
śmietana Mlekovita do dekoracji			

garść kolendry do dekoracji

Sposób przygotowania:
•

Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na oleju.

•

Dodaj do niej pokrojone w kostkę papryki i podduś. Gdy warzywa trochę zmiękną,
dodaj fasolę, liście laurowe, kukurydzę i zblendowane pomidory z puszki.

•

Na drugiej patelni rozgrzej oliwę z czosnkiem i usmaż na niej mięso wołowe
(mięso, sól, pieprz, pieprz ziołowy) i wcześniej podsmażone warzywa. Usmażone
mięso włóż do garnka.

•

Dolewaj bulion, aż całość osiągnie konsystencję gulaszu.

•

Dodaj sól, pieprz i gotuj przez kolejne 20 minut.

•

Na koniec dodaj słodką paprykę i kminek (opcjonalnie).

•

Posyp garścią kolendry i udekoruj kleksem śmietany.
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2 liście laurowe

GRECKIE KOTLETY Z PASTĄ
Z BAKŁAŻANA I PIECZONĄ PAPRYKĄ
DOROTA PĄGOWSKA

Składniki:
1 mała cebula

pity)

3 ząbki czosnku

oregano

6 suszonych pomidorów

rukola

15 czarnych oliwek

czerwona cebula

garść świeżego tymianku

jogurt naturalny typu greckie-

1 bakłażan

go Mlekovita

garść świeżej mięty

czosnek

1 czerwona papryka

ogórek

1 ogórek zielony

zioła

6 chlebków pita

Sposób przygotowania:

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii Smaku
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400 g mielonego mięsa wołowego

Pasta z bakłażana i warzyw
•

Paprykę i bakłażana wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C na około godzinę,
obracając co jakiś czas (skórka ma się zarumienić, a warzywa zmięknąć).

•

Paprykę wyjmij z piekarnika, włóż do miski i przykryj folią (możesz także użyć
zamykanej torebki foliowej) i pozostaw do ostygnięcia. Następnie zdejmij skórę
i pokrój na mniejsze kawałki.

•

Bakłażan przekrój na pół i wydrąż miąższ. Następnie zmiksuj go z miętą, jednym
ząbkiem czosnku i odrobiną oliwy.

Kotlety wołowe
•

Cebulę, dwa ząbki czosnku, suszone pomidory, oliwki i tymianek drobno posiekaj
(w tym celu wykorzystaj rozdrabniacz Bosch). Wymieszaj je z mięsem.

•

Formuj kulki wielkości orzecha włoskiego, lekko spłaszcz i smaż na grillu lub grillowej
patelni przez około 3 minuty z każdej strony.

Sos tzatziki
•

Ogórek zetrzyj na tarce, czosnek wyciśnij przez praskę, pokrój zioła.

•

Wszystkie składniki dodaj do jogurtu greckiego Mlekovita, skrop kilkoma kroplami
cytryny i wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku.

Przygotowanie pit
•

Podpieczone pity posmaruj pastą z bakłażana, hummusem lub sosem tzatziki,
wypełnij kotletami oraz warzywami.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

PIEROŻKI WOŁOWE
W PAPIERZE RYŻOWYM
Z MASŁEM ROZMARYNOWYM
SYLWIA PAWŁOWSKA

Składniki:
200 g mielonego mięsa wołowego
5 sztuk papieru ryżowego
1 jajko
2 szczypty soli
2 szczypty pieprzu
50 g Masła Polskiego Mlekovita
1 łyżka rozmarynu

imbir

Akademia Smaku BOSCH

kolendra
trawa cytrynowa
sos sojowy
słodki sos chili (dodatek)

Sposób przygotowania:
Farsz
•

Mięso mielone połącz z jajkiem i posiekaną w kostkę cebulą.

•

Dodaj odrobinę imbiru, kolendry oraz trawy cytrynowej.

•

Dopraw do smaku pieprzem i solą, dobrze wymieszaj.

•

W ciepłej wodzie namocz pojedyncze arkusze papieru ryżowego,
nałóż niewielką ilość farszu na środek i zwiń.

•

Przygotowane pierożki gotuj na parze przez ok. 10 minut, tak aby
mięso było ugotowane, ale nieprzesuszone. Czas gotowania zależy
od wielkości pierożków.

•

Wyciągaj je powoli, papier ryżowy jest bardzo delikatny.

Masło
•

Masło rozpuść, połącz ze świeżym lub suszonym rozmarynem
i dopraw solą.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

•

Ugotowane pierożki polej masłem, sosem sojowym lub słodkim
sosem chili.
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Smaku
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1 cebula
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KLOPSY WOŁOWE Z CYTRYNOWĄ
KASZĄ BULGUR
NATALIA KANIA

Składniki:
1,5 szklanki kaszy bulgur

3 papryczki chili do dekoracji

3 szklanki wody

1 limonka

2 kiszone cytryny

1 łyżeczka soli

1 laska cynamonu

1 szczypta pieprzu

700 g mielonego mięsa wołowego

1 szczypta przyprawy garam masala

1 puszka czerwonej fasoli

2 łyżeczki wędzonej papryki

2 grilowane papryki marynowane

1 szczypta kminu

700 ml passaty pomidorowej

2 łyżki oleju

1 pęczek kolendry

4 łyżki jogurtu naturalnego Mlekovita

4 cebule dymki
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Sposób przygotowania:
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Kasza bulgur
•

W osolonej wodzie ugotuj kaszę z dodatkiem laski cynamonu oraz dwóch
kiszonych cytryn.

Sos pomidorowy
•

Do blendera Bosch włóż passatę pomidorową, wędzoną paprykę w proszku,
jeden pęczek kolendry, dwie dymki, sól, pieprz, cztery kawałki grilowanej
czerwonej papryki.

•

Całość zblenduj na gęsty sos.

Pulpety
•

Mięso mielone dopraw solą, pieprzem i przyprawą garam masala.

•

Wymieszaj i uformuj małe pulpety.

•

Podpiekaj je na suchej patelni, aż się zarumienią. Następnie dodaj 2 łyżki oleju
i smaż jeszcze przez 2-3 min.

•

Do pulpetów wlej sos pomidorowy oraz dodaj czerwoną fasolę, którą najpierw
należy zrumienić na suchej patelni.

•

Pulpety z sosem dopraw szczyptą kminu, solą i pieprzem.

•

Na dużą drewnianą deskę wyłóż kaszę, polej sosem i dodaj pulpety.

•

Danie udekoruj posiekaną dymką, ćwiartkami limonki i kolendrą.

•

Na sam koniec zrób kilka kleksów z jogurtu.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

KLASYKA POLSKIEJ KUCHNI - BITKI
WOŁOWE W SOSIE
PIOTR BECZAŁA

Składniki:
500 ml wody Kropla Beskidu

3 łyżki oleju rzepakowego

1 cebula

1,5 łyżki koncentratu bulionu warzywne-

1/2 łyżeczki suszonego tymianku

go (lub kostka rosołowa)

1/2 łyżeczki świeżo mielonego pieprzu

2 suszone liście laurowe

1 łyżeczka mąki na zasmażkę

3 ziarenka ziela angielskiego

2 łyżki śmietany 18% Mlekovita

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

2 łyżki Masła Polskiego Mlekovita

Sposób przygotowania:
•

Wołowinę rozbij na cienkie plastry.

•

Do garnka lub na patelnię wlej 3 łyżki oleju.

•

Na rozgrzany tłuszcz połóż plastry wołowiny.

•

Mocno podsmażaj po obu stronach, uważając, by nie przywarły do dna.

•

Wołowinę przełóż do głębokiego garnka i zalej wodą.

•

Dodaj przyprawy i cebulę.

•

Przykryj i duś na małym ogniu przez 30 minut, aż będą miękkie.

•

Sos dopraw klasyczną zasmażką (łyżeczka masła, łyżeczka mąki) lub śmietaną.

•

Podawaj z ziemniakami lub kaszą gryczaną.
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200 g plastrów wołowiny

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

STEK/ŚLIWKA/GRUSZKA
PIETRUSZKA/CAMEMBERT
KRZYSZTOF WITKOWSKI

Składniki:
2 steki z rostbefu

2 korzenie pietruszki

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka miodu lawendowego

2 gałązki świeżego rozmarynu

1 gwiazdka anyżu

2 szczypty białej gorczycy

2 goździki

Masło Polskie Mlekovita

kardamon

1 biała cebula

świeży tymianek

2 pomidory malinowe

1 świeża zielona pietruszka

1 garść suszonych śliwek

1 szczypta czarnuszki

1 łyżka słodkiej papryki

1/2 sera camembert Mlekovita

2 łyżki ostrej papryki

25 g paluszków grissini

1 szczypta brązowego cukru

1 jajko

2 zielone gruszki

sól, pieprz
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Na ok. 30 minut przed rozpoczęciem smażenia wyjmij steki z lodówki, by uzyskały temperaturę pokojową.
Śliwkowy sos BBQ
•

Rozgrzej olej w małym rondelku. Cebulę, pomidory i śliwki pokrój w kostkę i wrzuć do środka.
Dopraw całość papryką ostrą i słodką, solą, cukrem brązowym. Gotuj bez przykrycia przez ok. 1015 minut na małym ogniu.

•

Zmiksuj całość na gładką masę i przetrzyj dwukrotnie przez sito. Podgrzej i dodaj łyżkę zimnego
masła (nie gotuj).

Purée gruszkowo-pietruszkowe
•

Obierz pietruszkę i gruszkę. Z gruszki usuń gniazda nasienne, pokrój w kostkę i wrzuć do garnka. Praż
bez tłuszczu przez około 2 minuty. Dodaj łyżkę masła, łyżeczkę miodu, anyż, goździki, kardamon,
tymianek i natkę. Duś na wolnym ogniu do miękkości.

•

Wyjmij przyprawy korzenne, gałązki tymianku oraz pietruszkę. Blenderem Bosch zmiksuj całość na
gładką masę, a następnie przetrzyj przez sito. Purée posyp czarnuszką.

Panierowany camembert
•

Paluszki grissini zmiksuj lub pokrusz. Opanieruj w nich kawałki camemberta (2 razy).

•

Całość smaż na głębokim tłuszczu, aż do zrumienienia.

Steki
•

Rozgrzej patelnię, steki nasmaruj olejem i lekko natrzyj solą.

•

Smaż je z czosnkiem i rozmarynem z czterech stron, aż do zrumienienia.

•

Daj mięsu odpocząć, następnie włóż je do pieca rozgrzanego do temperatury 100°C na kilka minut.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

WOŁOWINA W CIEŚCIE FILO
BEATA WÓJCIK

Składniki:
30 dag rostbefu wołowego
1 ząbek czosnku
szczypta soli ziołowej
świeże ciasto filo
1 mała cukinia
1 czerwona cebula
1 łyżeczka musztardy francuskiej
1 łyżeczka musztardy dijon
1 łyżka jogurtu naturalnego Mlekovita
1 łyżeczka miodu
2 garście kiełków buraka
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1 łyżka Masła Polskiego Mlekovita
2 łyżki oleju kokosowego Mlekovita
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Sposób przygotowania:
Babeczki
•

Z podwójnego arkusza ciasta wytnij kwadraty o boku około 10 cm.

•

W piekarniku nagrzanym do 180°C upiecz ciasto (około 7-8 minut).

•

Do upieczenia ciasta wykorzystaj formy na muffiny lub foremki na babeczki.

•

Wołowinę natrzyj mieszanką czosnku, rozmarynu i soli ziołowej, obsmaż z dwóch
stron na oleju kokosowym i włóż na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 180°C.

•

Wyjmij mięso, przykryj folią aluminiową i odstaw do ostygnięcia.

•

Cukinię pokrój w grube plasterki i zgriluj.

•

Cebulę pokrój w piórka i usmaż na maśle.

Sos
•

Zmieszaj po 1 łyżeczce musztardy francuskiej i dijon, 1 łyżkę jogurtu naturalnego
Mlekovita, 1 łyżeczkę miodu, dopraw solą i pieprzem.

•

Pokrój ostudzoną wołowinę w cieniutkie plasterki.

•

Do babeczek nakładaj 1-2 plasterki mięsa, przekrojony plaster cukinii, troszkę
cebuli, łyżeczkę sosu i na koniec udekoruj kiełkami buraka.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

STIFADO – GRECKI GULASZ
WOŁOWY
PAWEŁ ZDON

Składniki:
1 kg wołowiny

3 goździki

1 cebula

4 liście laurowe

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka suszonego rozmarynu

1,5 łyżki czerwonego octu winnego

1/2 szklanki oliwy z oliwek

1/2 szklanki czerwonego wytrwanego wina

1/2 kg szalotek

1 puszka pomidorów krojonych

2 łyżki brązowego cukru

2 łyżeczki przecieru pomidorowego

1 szczypta soli

1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

1 szczypta pieprzu

1 łyżeczka cynamonu

Akademia Smaku BOSCH

Sposób przygotowania:
•

Czosnek i jedną dużą cebulę drobno posiekaj.

•

Do garnka wlej trochę oleju i smaż kilka minut, aż zmiękną.

•

Dolej wino i ocet, przykryj pokrywką i gotuj przez około 5 minut.

•

Pomidory dodaj do sosu razem z przecierem pomidorowym,
gałką muszkatołową, cynamonem, goździkami, liśćmi laurowymi
i rozmarynem.

•

Dopraw solą i pieprzem, wymieszaj, a kiedy zawartość się zagotuje,
ściągnij z ognia i zostaw pod przykryciem.

•

Wołowinę pokrój w kawałki.

•

Mocno rozgrzej patelnię i partiami rumień wołowinę na rozgrzanym
oleju. Zrumienione mięso przełóż do garnka z sosem.

•

Dolej resztę oleju i tyle gorącej wody, by mięso było prawie przykryte.
Sprawdź smak i jeśli potrzeba, dopraw solą i pieprzem.

•

Przykryj naczynie i powoli gotuj przez około 1 godzinę.

•

Następnie przygotuj cebulki. Obierz je i w całości podsmażaj na
rozgrzanej oliwie do lekkiego zrumienienia.

•

Cebulki przełóż do garnka z mięsem, dodaj cukier i powoli gotuj
przez kolejną godzinę.

•

W razie potrzeby dolej gorącej wody, ale nie za dużo. Tyle tylko, by
mięso było prawie przykryte. Sos powinien być gęsty.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Z DOBREJ WOŁOWINY
KAŻDY MOŻE
PRZYGOTOWAĆ PYSZNE
DANIE
Wywiad z Piotrem Ogińskim, kucharzem-pasjonatem, gwiazdą
kulinarnego show „Hell’s Kitchen” i blogerem kulinarnym na vlogu
„Kocham gotować”.
Jak rozpoznać mięso wołowe dobrej jakości?
W sklepie mięso wołowe najlepiej jest oceniać po wyglądzie. Przede wszystkim musi być świeże,
czerwone, sprężyste. Należy zwrócić uwagę również na zapach. Najważniejsze jest to, by nie
brać suszonego mięsa, ponieważ mięso sezonowane nie jest sprężyste, będzie lekko suszone,
ale pozbawione starej skóry. Często chodzę po sklepach, patrzę jak wygląda mięso i powiem
szczerze – po prostu trzeba znaleźć zaufanego rzeźnika i u niego robić zakupy. Zafoliowane mięso
w supermarkecie, którego nie można osobiście sprawdzić, nie może gwarantować jakości.

To znaczy, że w supermarkecie nie dostaniemy dobrego mięsa?
Czasami można dostać dobre mięso wołowe np. na steki, ale musimy pamiętać, że w tym
wypadku wołowina musi być sezonowana, muszą być na niej widoczne żyłki tłuszczu. Takie mięso
możemy kupić. Kupując mięso na steka, pamiętajmy, że musi być ono zbite, twarde i grube. Skoro
chcemy go przyrządzać na patelni, to nie może się usmażyć zbyt szybko.

Czy są dania na bazie wołowiny, które można przygotować w tzw. 15 minut?
Wołowina to mięso, które kojarzy się z długim gotowaniem, a i tak często pozostaje twarda.
Tutaj chodzi przede wszystkim o jakość wołowiny. Z dobrej jakości mięsa, można przygotować
naprawdę szybkie dania. Wtedy wystarczy tylko pokroić mięso, wrzucić je na woka, dodać kilka
warzyw, zalać sosem ostrygowym, dodać kilka orzeszków, podać z makronem lub ryżem. Możemy
też przygotować steka. To najpiękniejsza i najprostsza forma wołowiny. Wrzucamy na rozgrzaną
patelnię mięso i smażymy po 2 minuty z każdej strony. Jeżeli lubimy krwistą wołowinę, to mamy
obiad w 4 minuty. To najszybsze danie na świecie. Kucharze z dobrą wołowiną nie muszą wiele
robić. Całą robotę wykonują farmer i rzeźnik – to oni tak naprawdę ją przygotowują. Z dobrej
wołowiny każdy może przygotować pyszne danie.
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Lubisz robić burgery? Zdradź nam przepis na najlepsze i najszybsze burgery!
Uwielbiam, często robię je sam w domu! Najlepszy przepis na burgery to oczywiście dobra
wołowina (najlepiej przednia ćwiartka, rostbef wołowy mielony, ponieważ jest w nim
dość dużo tłuszczu i dzięki temu burgery nie są suche). Dolewamy do tego 1/10 rosołu
lub wywaru (dzięki temu uzyskamy soczyste mięso) i mieszamy. Nie dodajemy żadnych
przypraw. Smażymy burgery po 3 minuty z każdej strony i na końcu solimy i pieprzymy. Nie
zapominajmy, że wołowina jest ważna, ale niemniej ważne są dobrej jakości bułki, dodatki
i sosy. Polecam robić bułki samemu, np. maślane według mojego przepisu.

Jak oceniasz dzisiejsze warsztaty?
To są najlepsze warsztaty, na jakich byłem do tej pory. Doceniam takie produkty, jak
jajko, kasza, którym były poświęcone wcześniejsze spotkania, ale dziś zajmujemy się moją
ukochaną wołowiną. Przyrządziliśmy m.in.: steka z sosem BBQ oraz azjatyckie pierożki.
Mieszamy ze sobą wiele różnych kuchni, np. grecką, azjatycką czy polską. Jeżeli połączymy
to wszystko razem będzie naprawdę pysznie. Wszyscy ciężko pracujemy, bo zależy nam, by
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wszystko wypadło jak najlepiej.

JESTEM FANKĄ WOŁOWINY
Wywiad z Katarzyną Glinką, aktorką filmową, serialową i teatralną. Udział
w „Akademii Smaku” traktuje jako możliwość przeżycia niezapomnianej
przygody kulinarnej.

Często przygotowujesz dania z wołowiny? Jeżeli tak, to jakie?
Jeżeli używam w kuchni jakiegoś rodzaju mięsa, to jest to właśnie wołowina. Jest bardzo zdrowa i smaczna.
Jestem fanką wołowiny i lubię ją w każdej postaci. Najczęściej przyrządzam ją w tradycyjny sposób, w postaci
gulaszu czy po meksykańsku. Lubię także wołowinę szarpaną z dużą ilością kolendry, kminu, papryczki chili
i pomidorków. Jeżeli chcę przyrządzić coś z kuchni azjatyckiej, również sięgam po wołowinę. Innych mięs
staram się unikać.
Masz jakieś sposoby, by kupić dobre jakościowo mięso wołowe w sklepie?
Niestety, nie mam żadnych sprawdzonych sposobów, by rozpoznać jakość mięsa organoleptycznie. Mam
swoich sprawdzonych sklepikarzy, u których regularnie kupuję. Mam pewność, że dostanę tam wołowinę
dobrej jakości. Wiem, skąd to mięso pochodzi, jak są hodowane zwierzęta i jaka pasza jest im podawana – ma
to dla mnie priorytetowe znaczenie. Przy wyborze mięsa kieruję się zdaniem profesjonalistów, którzy zdobyli
moje zaufanie.
Jak przyrządzać mięso, by zachować szczupłą sylwetkę?
Mitem jest twierdzenie, że jedzenie mięsa jest równoznaczne z jedzeniem tłusto, czy niezdrowo. Wszystko zależy
od tego, jakiego gatunku użyjemy i w jaki sposób go przyrządzimy. Jeżeli przygotujemy mięso w piekarniku,
nie używając tłuszczów i nie smażąc go, to możemy być pewni, że będzie zdrowe. Ogromne znaczenie ma
to z czym połączymy mięso. Jeżeli z warzywami, to nie ma szans, by przybrać na wadze. Ja używam dużej
ilości ziół, by nadać mięsu aromat, bez konieczności zakrywania go panierką. Często też griluję mięso wołowe
i przygotowuję kotlety à la burger. Wtedy do środka dodaję dużą ilość pietruszki.
Dzisiejsze warsztaty będą należeć do twoich ulubionych?
Za każdym razem jest fantastycznie, więc nie mogę tak powiedzieć. Nie mogłam się już jednak doczekać
warsztatów, których motywem przewodnim będzie wołowina. Z niecierpliwością czekam na zupę meksykańską,
ciekawa jestem także pierożków z mięsem wołowym mielonym, zwłaszcza że uczestniczki, które je przygotowują,
stworzyły kilka rodzajów nadzienia. Nie ukrywam, że ciekawią mnie też tradycyjne potrawy, takie, jak polskie
bitki.
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WASZYM ZDANIEM
JAKIE DANIA Z WOŁOWINY LUBISZ
PRZYRZĄDZAĆ?
Uwielbiam przygotowywać sos bolognese, głównie dlatego, że mój
syn jest jego wielkim fanem. Przygotowuję też gołąbki z mięsem
mielonym, a osobiście przepadam za dodaniem do sałaty krótko
pieczonego rostbefu.

JAKIE MASZ SPOSOBY, BY
ROZPOZNAĆ WOŁOWINĘ DOBREJ
JAKOŚCI?

Wybieram wołowinę QMP, którą można dostać w niektórych sklepach.
Pod względem koloru mięso nie może być za bardzo różowe, skłaniam
się ku temu, że powinno mieć ciemny odcień czerwieni – wtedy mam
gwarancję, że było dobrze przechowywane. Warto także upewnić
się, że mięso jest we własnych sokach.

CZY MASZ JAKIEŚ TRIKI, BY
WOŁOWINA BYŁA ŁATWIEJSZYM
MIĘSEM DO PRZYRZĄDZANIA?
Jest kilka szkół, jeżeli chodzi o przyrządzanie
wołowiny. Uczę się od kucharzy, których śledzę
na bieżąco w telewizji lub podczas różnorodnych
wydarzeń
kulinarnych.
Oni
najczęściej
podpowiadają, by wyjąć wołowinę z lodówki
minimum godzinę przed pieczeniem. Wtedy,
dzięki osiągniętej temperaturze pokojowej,
mięso
podczas
przyrządzania
będzie
zachowywać się zupełnie inaczej, a także
zachowa swoje pyszne soki.

Anita Zegadło
blogerka
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JAKIE DANIA Z WOŁOWINY LUBISZ
PRZYRZĄDZAĆ?
Najczęściej przygotowuję wołowinę na
patelni, z ciecierzycą, w sosie curry albo
z fasolą munk. Lubię azjatyckie klimaty.
Często przyrządzam również wołowinę po
burgundzku w czerwonym winie, która jest
moją zdecydowaną faworytką.

Małgorzata
Wróblewska
blogerka

Zwracam przede wszystkim uwagę na zapach – wącham mięso,
zanim wyląduje w siatce. Kieruję się również jego kolorem
i strukturą. Na codzienne potrzeby zamawiam mięso
z masarni bezpośrednio do domu. Świeże jest u mnie tego
samego dnia, w którym je zamawiam.

CZY MASZ JAKIEŚ TRIKI,
BY WOŁOWINA BYŁA ŁATWIEJSZYM
MIĘSEM DO PRZYRZĄDZANIA?
Solę ją zawsze na końcu, co jest standardem w przygotowywaniu
wołowiny. Staram się dawać tej soli jak najmniej, aby zachowała
swój naturalny smak. Zawsze ją podsmażam, by zamknąć
wszystkie naczynka i soki w mięsie. Wtedy wołowina jest
soczysta, a dzięki temu – doskonała!
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JAKIE MASZ SPOSOBY, BY
ROZPOZNAĆ WOŁOWINĘ DOBREJ
JAKOŚCI?

JAKIE DANIA Z WOŁOWINY LUBISZ
PRZYRZĄDZAĆ?
Najbardziej lubię przyrządzać zupę meksykańską. Jest moim
popisowym daniem. Przyrządzam ją dosyć często, ponieważ to
ulubiona zupa mojego męża.

Często idąc do sklepu, nie wiem, czego się spodziewać. Ale zwracam
uwagę przede wszystkim na kolor – musi to być ładna czerwień.
Zawsze też wącham mięso. Często panie sprzedawczynie dziwnie
na mnie patrzą, gdy proszę o kawałek mięsa do powąchania. Jest
to niespotykane, ale zazwyczaj nie robią z tego powodu większych
44 problemów. A mięso musi po prostu ładnie pachnieć.

45

Akademia Smaku BOSCH

Akademia Smaku BOSCH

JAKIE MASZ SPOSOBY, BY ROZPOZNAĆ
WOŁOWINĘ DOBREJ JAKOŚCI?

CZY MASZ JAKIEŚ TRIKI, BY
WOŁOWINA BYŁA ŁATWIEJSZYM
MIĘSEM DO PRZYRZĄDZANIA?
Różnie z tym bywa, wszystko zależy od gatunku
mięsa. Złota zasada wołowiny? Sól na samym
końcu, dodaj sporo czosnku i dużo serca.

Wiola Korzeniowska
blogerka
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Blender Wszechrobiący.
MaxoMixx zrobi dla Ciebie wszystko.
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