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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 W GORĄCEJ
WODZIE KĄPANY – MAKARON!
Choć tradycyjnie to mieszkańcy słonecznej Italii utożsamiani są z makaronem, jednak
Polacy nie ustępują im pod względem miłości do niego. Jest dobry na każdą okazję,
jako danie główne podczas wystawnego obiadu i jako przekąska podczas spotkania
z przyjaciółmi. Podawany zarówno w wersji wytrwanej, jak i słodkiej zdobył serca
naszych rodaków.
Zwycięzcy kolejnej edycji konkursu „Akademii Smaku” wraz z Tomaszem Jakubiakiem,
Tomaszem Lachem i Katarzyną Glinką odkrywali kolejne tajemnice makaronu. Pokazali,
jak wiele składników pasuje jako dodatek do włoskiej pasty. Na stołach pojawiły
się m.in.: jesienny makaron z topinamburem i boczkiem, słodka lasagne’a, spaghetti
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z serem i pieczonymi burakami w sosie orzechowym, czy cannelloni ze szpinakiem
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SPIS TREŚCI:
AKADEMIA SMAKU, słów kilka o naszej Akademii
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Z KIM I Z CZYM „TO SIĘ JE” – przewodnik po „Akademii Smaku”
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JAK GOTOWAĆ

MAKARON
ABY NIE PRZYWIERAŁ?
TOMASZ JAKUBIAK

Dania z makaronem na stałe weszły do polskiej kuchni.
Właściwie przyrządzony nadaje potrawie niepowtarzalnego
smaku. Nie wystarczy jednak kierować się jedynie radami
producenta widniejącymi na opakowaniach.
9

Odpowiedni garnek

Pamiętaj o mieszaniu

Do gotowania makaronu wybierz niski garnek

Aby makaron nie przywarł do dna ani się nie

z jak najszerszym dnem. Dzięki temu makaron

posklejał, co jakiś czas delikatnie go przemieszaj.

nie będzie ściśnięty i nie będzie się sklejał.

Nigdy nie dodawaj oleju, by uniknąć sklejenia się

Powinien mieć trochę przestrzeni, ponieważ

produktu!

podczas gotowania zwiększa swoją objętość.
Na 100 g makaronu potrzeba litra wody.

Nie łam

Sól
Wodę

Nigdy
na

makaron

solimy

dopiero

nie

łam

długiego

makaronu

przed

po

gotowaniem. Włóż go do gotującej się wody,

zagotowaniu. Po dodaniu soli, czekamy aż

na tyle, na ile się zmieści. Odczekaj, aż część

zagotuje się ponownie i dopiero wtedy wrzucamy

zanurzona w wodzie zmięknie i delikatnie

do niej makaron. Na litr wody przypada łyżka soli.

drewnianą łyżką, przemieszaj makaron.

Zapewnia ona równomierne gotowanie.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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JAK WYSUSZYĆ
DOMOWY MAKARON?

Jeśli chcesz przechowywać domowy makaron,

wstążki, rozwieś je np. na kratce z piekarnika.

to zagniecione i pokrojone w paski ciasto musisz

Jeśli ugotowałeś za dużo makaronu, to gdy

dokładnie wysuszyć. Makaron rozłóż na blacie

ostygnie, warto przełożyć do go miski, przykryć

posypanym mąką. Jeżeli to długi makaron, to

folią spożywczą i przechowywać w lodówce lub

zadbaj, by nitki były dokładnie rozwinięte. Złap

zamrozić.

TOMASZ LACH

kilka z nich razem i zwiń w luźne gniazdka. W tej

Proces suszenia makaronu można przyśpieszyć

Nic nie zastąpi smaku domowego makaronu. I choć jego
przygotowanie nie jest trudne, może okazać się czasochłonne.
Dlatego jeśli już zdecydujemy się na własnoręczne przyrządzenie
makaronu, warto przygotować go naprawdę dużo. Gdy go
ususzymy, na pewno się nie zmarnuje, a w każdej chwili będziemy
mieć go pod ręką.

postaci zostaw do wysuszenia.

dzięki odparowaniu go z wody w piekarniku.

Może to potrwać od 24 do 48 godzin. Nie śpiesz

Pokrojony

się z pakowaniem go do pojemników. Im lepiej

w temperaturze 50°C. Po wyjęciu z urządzenia

wysuszony jest makaron, tym dłużej można go

pozostaw do dokładnego wystygnięcia i przełóż

przechowywać.

do szczelnego pojemnika.

podsuszaj

przez

około

godzinę

Jeśli nie zależy Ci na idealnie równym kształcie,
możesz

suszyć

makaron

na

bawełnianej

ściereczce. Gdy marzą Ci się równe i długie

Odwiedź nasze Vademecum >>
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DOMOWE RAVIOLI Z PIECZONYM
BURAKIEM I KOZIM SERKIEM
W SOSIE JABŁKOWO-IMBIROWYM
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
2 szklanki mąki krupczatki
3 jajka zielononóżki
1 łyżka oliwy
sól
wrzątek
2 pieczone buraki
2 łyżki serka koziego typu twarożek Mlekovita
1 łyżeczka posiekanego estragonu
2 łyżki soku z cytryny
sól i pieprz
ok. 5-centymetrowy korzeń imbiru
3 kwaśne jabłka
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2 łyżki masła
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Sposób przygotowania:
•

Najpierw przygotuj buraki. Stare (jeżeli zamierzasz upiec młode buraki, to ten krok możesz
pominąć) pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż je do miski, polej oliwą z oliwek, dopraw solą
i pieprzem. Całość dokładnie wymieszaj. Warzywa rozłóż na folii aluminiowej, w naczyniu
do zapiekania. Przykryj je kolejnym arkuszem, by nie wyschły w trakcie pieczenia. Włóż je
do piekarnika, rozgrzanego do 180°C i piecz przez około 30 minut (widelec powinien łatwo
wchodzić w miąższ).

•

Mąkę i jajka umieść w robocie MUM i mieszaj wraz z oliwą. Powoli dodawaj wrzątku, aż
powstanie jednolite, delikatne i elastyczne ciasto.

•

Gotowe ciasto z pomocą maszynki rozwałkuj na cienki płaty.

•

Gotowe płaty przekładaj folią spożywczą.

•

Upieczonego buraka ugnieć na gładkie purée lub zmiksuj. Połącz go z serkiem, sokiem,
estragonem i dopraw.

•

Na płaty makaronu układaj małe kupki farszu w równych odległościach co 1,5-2 cm. Przykryj
drugim płatem i wykrój kwadraciki, których boki dokładnie sklej.

•

Gotuj około 5 minut.

•

Przez sokowirówkę przepuść jabłka i imbir, po czym umieść na gazie i poczekaj, aż przecieknie
klarowny sok.

•

Sok umieść w rondelku i podgrzewaj na małym ogniu, aż zgęstnieje.

•

Zdejmij z ognia i dodaj masło.

•

Gotowe ravioli wymieszaj w misce z sosem i podawaj.

•

Możesz przed podaniem posypać natką pietruszki lub kolendrą.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU „W GORĄCEJ WODZIE KĄPANY – MAKARON”:

MAKARONOWE PLACKI
À LA CARBONARA
TOMASZ LACH

Składniki:
300 g makaronu spaghetti

Dip marinara:

50 g pancetty w kawałku

1 puszka pomidorów

1 cebula

1 cebula

1 ząbek czosnku

2 ząbki czosnku

1 jajko

suszone oregano

ser parmezan

4 anchois

sól i pieprz do smaku
świeży tymianek
masło klarowane Mlekovita do smażenia
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14(spora ilość)

Sposób przygotowania:
•

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją i przestudź.

•

Pancettę pokrój w kostkę i podsmaż na odrobinie masła klarowanego,
dodaj posiekaną cebulę, czosnek i podsmażaj, aż się zeszklą.

•

Do makaronu dodaj jajka, starty parmezan, pancettę z cebulą i czosnkiem,
sól i pieprz do smaku, a następnie całość dobrze wymieszaj.

•

Na dużej patelni rozgrzej masło klarowane, nakładaj po niedużej porcji
masy makaronowej i smaż na złoty kolor z obu stron.

•

Usmażone placuszki wykładaj na papierowy ręcznik w celu odsączenia
tłuszczu.

•

Na osobnej patelni podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i anchois, następnie dodaj pomidory i przyprawy, duś na małym ogniu do czasu, aż sos
zgęstnieje i zyska jednolitą konsystencję.

•

Podawaj placuszki oprószone listkami tymianku w towarzystwie sosu.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU „W GORĄCEJ WODZIE KĄPANY – MAKARON”:

CARBONARA Z BAKŁAŻANEM
PAOLA MOLIŃSKA

Składniki:
200 g makaronu (najlepiej długiego, spaghetti, linguine)
1 bakłażan
2 jajka
1 garść sera długodojrzewającego Mlekovita
1 łyżka soli		

Sposób przygotowania:
•

Bakłażana pokrój w kostkę i umieść w misce, posyp łyżką soli, odstaw na 20
minut (sól spowoduje, że bakłażan puści wodę i nie będzie gorzki).

•

Jajka wbij do miseczki, dodaj garść startego parmezanu, szczyptę pieprzu
i wymieszaj (ma powstać bardzo gęsty sos).
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•

Po upływie 20 minut bakłażana dobrze opłucz pod bieżącą wodą, odciśnij

17

•

Ugotuj makaron. Następnie dodaj go do usmażonego bakłażana, dodaj jajka
wymieszane z parmezanem i na bardzo małym ogniu, ciągle mieszając, połącz
wszystko (ok. 30 sekund do minuty).

•

Nie dopuść do ścięcia się jajek. Sos ma być kremowy. Podawaj od razu!

Akademia Smaku BOSCH
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z nadmiaru wody i podsmaż na patelni z dodatkiem tłuszczu, aż do zrumienienia.

MAKARON CASARECCE Z SOSEM
À LA RAGOÛT
MICHAŁ KAWA

Składniki:
1 duża cebula

świeża bazylia

3 ząbki czosnku

2 szczypty oregano

1 marchewka

1 łyżeczka soli

2 łodygi selera naciowego

2 szczypta świeżo zmielonego czarne-

4 łyżeczki oliwy

go pieprzu

1 puszka pomidorów

400 g wołowego mięsa mielonego

1 szklanka bulionu wołowego

450 g makaronu casarecce

3/4 szklanki czerwonego wytrawnego wina

śmietana (opcjonalnie)

1 liść laurowy
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Sposób przygotowania:
•

Na patelni podgrzej oliwę (2 łyżeczki) i wrzuć mięso oraz posiekany ząbek czosnku.

•

Mieszając, smaż, aż mięso będzie gotowe. Zdejmij je i dodaj kolejne dwie łyżeczki

Akademia Smaku BOSCH

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii Smaku
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oliwy.
•

Na rozgrzany tłuszcz wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę, seler, czosnek oraz marchew
(wcześniej startą na tarce o dużych oczkach).

•

Poczekaj. aż wszystko się zeszkli, i dodaj puszkę pomidorów.

•

Dorzuć wcześniej usmażone mięso i liść laurowy. Dolej bulion oraz wino.

•

Dodaj porwane liście bazylii i oregano.

•

Dopraw pieprzem i solą.

•

Duś, aż zgęstnieje (zajmie to około 20 minut).

•

Ugotuj makaron casarecce. Kiedy będzie gotowy, wymieszaj go z sosem.

•

Ozdób listkami bazylii i startym serem.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

POLSKI RAMEN
Z MAKARONEM SOBA
EWELINA PAWEŁEK

Składniki:
Wywar:

Sos:

1 mostek wołowy

500 g makaronu soba

4 średnie pieczarki

4 jajka

2 marchewki
1/2 selera
1 korzeń pietruszki
2 l wody

1 garść zielonej cebulki
4 średnie pieczarki
2 marchewki

2 liście laurowe

kawałek imbiru 5-6 cm

1/4 szklanki sosu sojowego (wywar)

1 ząbek czosnku

4 ziarna pieprzu

2-3 łyżki sosu sojowego

4 sztuki ziela angielskiego

1/3 – 1/2 łyżeczki pieprzu cayenne

1 łyżka pasty miso

1 łyżeczka sosu worcestershire (opcjonalnie)

kawałek imbiru
1 cebula

1 łyżka oleju arachidowego / sezamowego

2-3 ząbki czosnku
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Sposób przygotowania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

Zacznij od przygotowania wywaru. Do wody wrzuć mostek i zagotuj
całość. Zbierz ścięte białko z mięsa i usuń je.
Dodaj wszystkie warzywa i przyprawy.
Doprowadź do wrzenia i gotuj przez 2-3 godziny na tlącym się ogniu do
czasu, aż mięso będzie miękkie.
Odcedź wywar i pozostaw mięso.
Marchewkę pokrój w słupki.
Mięso oddziel od mostka i pokrój na małe kawałki.
Czosnek poszatkuj lub przeciśnij przez praskę.
Świeży imbir zetrzyj na tarce o małych oczkach.
Rozgrzej olej na patelni, wrzuć przygotowane wcześniej składniki.
Smaż ok. 3-4 minuty na dużym ogniu, pod koniec dodaj sos sojowy, sos
worcestershire oraz pieprz cayenne.
W zależności od ilości czasu możesz wybrać dwa sposoby dalszego
postępowania.
W osobnym garnku zagotuj wodę i przygotuj makaron wg przepisu na
opakowaniu.
Pokrój pieczarki, wrzuć je do gotującego się wywaru na 2-5 minut.
W osobnym garnku zagotuj wodę i wbij jajka, gotuj 2-3min. Makaron
przełóż do głębokiego talerza. Zalej go wywarem z pieczarkami. Dodaj
przesmażoną marchewkę z mięsem i posyp szczypiorkiem.
W gotującym się wywarze ugotuj makaron z pieczarkami, dodaj jajka
i odczekaj 2-3minuty. Ugotowane pierożki polej masłem, sosem sojowym
lub słodkim sosem chili.

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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SŁODKA LASAGNE
BARBARA WIŚNIEWSKA

Składniki:
9 płatów lasagne
50 dag obranej dyni
50 dag sernikowego twarogu Hanusi Mlekovita
10 dag suszonej żurawiny
1 masło Polskie Mlekovita
1 budyń waniliowy

1 łyżka miodu
1 łyżka soku z cytryny
2 szczypty kardamonu
1 szczypta mielonych goździków
2 szczypty imbiru
1/2 śmietany 18% Mlekovita

2 jajka
5 łyżek cukru

23

Sposób przygotowania:
•

Akademia Smaku BOSCH
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
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Dynię pokrój w kostkę i smaż na maśle. Gdy zmięknie, dodaj do niej miód,
przyprawy i dokładnie wymieszaj.

•

Smaż, aż przyprawy uwolnią swój aromat.

•

Żurawinę zalej wrzątkiem. Odcedź i dodaj do dyni.

•

Płaty lasagne gotuj po 3-5 minut. Wyciągnij je i zahartuj w zimnej wodzie.

•

Pół kostki masła utrzyj z cukrem na puch. Cały czas miksując, dodaj sok
z cytryny, jajka i budyń. Powoli dokładaj twaróg.

•

Naczynie żaroodporne posmaruj tłuszczem. Ułóż kolejno warstwami masę
twarogową, makaron, dynię z żurawiną, makaron.

•

Ostatnią warstwą musi być masa twarogowa. Piecz w piekarniku nagrzanym do
175°C przez około 45 minut. Przed podaniem możesz polać całość śmietaną
i posypać cynamonem.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

MAKARON PO CHIŃSKU
Z WARZYWAMI I POLĘDWICZKĄ
WIEPRZOWĄ W SOSIE
SŁODKO-KWAŚNYM
ALEKSANDRA JAROCKA

Składniki:
2 łyżki słodkiego sosu chili

1 polędwica wieprzowa

kawałek imbiru (ok. 8 cm)

1 czerwona papryka

3 ząbki czosnku

2 cebule

3 łyżki octu ryżowego

1/2 szklanki zielonego groszku

2 łyżki cukru kokosowego

1 ananas

2 łyżki oleju kokosowego do smażenia

2 łyżki sosu sojowego

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
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150 g makaronu

2 łyżeczki sosu teriyaki

Sposób przygotowania:
•

Makaron przygotuj samodzielnie lub zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Marynata do mięsa:
•

W miseczce połącz sos teriyaki i sos sojowy, dodaj połowę obranego i startego na
tarce imbiru oraz jeden przeciśnięty przez praskę czosnek.

Przygotowanie dania:
•

Mięso umyj i pokrój na bardzo cienkie plasterki (możliwie jak najcieńsze) i przełóż
do marynaty.

•

Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na oleju razem z resztą czosnku i imbirem.

•

Paprykę pokrój w paski i dodaj do cebuli razem z zielonym groszkiem. Dodaj
słodki sos chili i smaż całość około 5 minut, do czasu, aż warzywa będą miękkie.

•

Na drugiej patelni (lub woku) usmaż mięso wyjęte z marynaty.

•

Po około 3 minutach dodaj resztę marynaty oraz ocet ryżowy i cukier.

•

Po kolejnej minucie wrzuć pokrojonego na kawałki ananasa i całą zalewę z puszki.

•

W 1/4 szklanki wody rozdrobnij mąkę ziemniaczaną i zagęść nią sos. Dodaj
ugotowany makaron i warzywa. Chwilę przesmażaj.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

PIKANTNY MAKARON Z KIEŁBASĄ
CHORIZO I PAPRYKĄ CHILI
KRZYSZTOF WITKOWSKI

Składniki:
200 g kiełbasy chorizo
3 świeże papryczki chili
2 łyżki oliwy
400 g makaronu
1 szczypta kolendry
50 g sera długodojrzewającego Mlekovita
1 szczypta soli
1 szczypta pieprzu

Sposób przygotowania:
•

kiełbasę.
•

Po około 5 minutach dodaj paprykę chili. Dopraw solą i pieprzem.

•

W garnku ugotuj makaron.

•

Chorizo i paprykę smaż na mniejszym ogniu, do czasu ugotowania się makaronu.

•

Ugotowany makaron wymieszaj z chorizo i chili.

•

Na koniec dodaj kolendrę, a całość posyp serem.
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Chorizo oraz paprykę chili pokrój w drobną kostkę. Na patelnię wlej odrobinę oliwy i wytop na niej

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

SPAGHETTI Z SEREM I PIECZONYMI
BURAKAMI W SOSIE ORZECHOWYM
ANNA WARZECHA

Składniki:
180 g makaronu spaghetti
1/2 pieczonego buraka ćwikłowego
100 g orzechów włoskich
60 g sera białego twarogowego
1 ząbek czosnku
2 łyżki mleka
2 łyżki oliwy
80 ml śmietany Mlekovita
1 łyżka natki pietruszki
1 szczypta soli
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1 szczypta pieprzu
2 gruszki (opcjonalnie)
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musztarda (opcjonalnie)
płatki migdałowe
pestki dyni
ser długodojrzewający Mlekovita

Sposób przygotowania:
•

Zostaw kilka orzechów do dekoracji, a resztę wraz z mlekiem, oliwą, 1/3 sera
i ząbkiem czosnku zmiksuj na jednolitą masę.

•

Wlej śmietanę.

•

Przypraw solą, pieprzem i dokładnie wymieszaj.

•

Zetrzyj buraka na tarce o dużych oczkach.

•

Ugotuj makaron wg przepisu na opakowaniu.

•

Odcedź i wymieszaj z sosem orzechowym.

•

Przełóż na talerze. Posyp startym burakiem i pokruszonym serem.

•

Udekoruj kawałkami orzechów i natką pietruszki, płatkami migdałowymi lub
pestkami dyni.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

JESIENNY MAKARON
Z TOPINAMBUREM
IZA JOKIEL

Składniki:
50 g makaronu
500 g topinambura
2,5 łyżki masła klarowanego Mlekovita
3 łyżeczki soku z cytryny
250 g wędzonego boczku
1 cebula
2 ząbki czosnku
starta skórka z cytryny
1 pęczek natki pietruszki
śmietana 18% Mlekovita
sól
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Sposób przygotowania:
•

Topinambura umyj i obierz.

•

Podziel na kawałki (ok. 5 cm), a potem na ćwiartki.

•

Topinambura wrzuć do zimnej wody wymieszanej z dwiema łyżkami
soku z cytryny.

•

Na patelni rozgrzej 1 łyżkę masła klarowanego, dodaj topinambur,
skrop 1 łyżką soku z cytryny, posól (ok. 1/2 łyżeczki) i duś na
małym ogniu, mieszając od czasu do czasu przez około 20 minut.
Topinambur powinien być miękki, ale nierozgotowany.

•

W tym samym czasie na drugiej patelni podsmaż na 1 łyżeczce masła
klarowanego boczek pokrojony w drobną kostkę.

•

Kiedy boczek będzie gotowy, dodaj pokrojoną w kostkę cebulę
i posiekaj czosnek.

•

Chwilę podsmażaj, dodaj skórkę z cytryny i natkę pietruszki.

•

Wymieszaj, dopraw do smaku solą i pieprzem.

•

Do boczku dodaj topinambur i delikatnie wymieszaj.

•

W międzyczasie ugotuj makaron al dente, zgodnie z wytycznymi na
opakowania.

•

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

Wrzuć go do topinambura z boczkiem, chwilę podgrzewaj, mieszając
z kilkoma łyżkami wody użytej do gotowania makaronu.

Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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świeżo mielony pieprz

MAKARON TO DANIE,
KTÓRE ŁĄCZY LUDZI
Wywiad z Tomaszem Lachem, prowadzącym bloga zajadam.pl,
członkiem Kolegium Redakcyjnego „Akademii Smaku”.
Co twoim zdaniem sprawia, że makaron jest tak popularnym daniem?
Makaron jest prostym i wdzięcznym produktem do gotowania, a jednocześnie smacznym i szybkim.
W tym chyba tkwi główna przyczyna jego popularności. Makaron to rzecz, którą może przygotować
nawet dziecko.

Z jakimi składnikami najczęściej łączysz makaron w kuchni?
Makaron jest produktem, który najlepiej służy mi w środku tygodnia, czyli wtedy, kiedy muszę
przygotować obiad w 10 minut. W ten sposób dobieram też składniki. Muszą być super proste.
Zwykle jest to passata pomidorowa, oliwa czy czosnek. Dosłownie 2-4 dodatki, które mieszam
i wrzucam na patelnię, a potem w dwie minuty po ugotowaniu makaronu mam gotowy obiad.

Włosi wyróżniają ponad 300 rodzajów kształtu makaronu. Czy ty kierujesz się jakimś
zasadami w dobieraniu typu tego produktu do dania?
Moją główną zasadą są upodobania mojej córki. Gotuję to, co ona lubi. Staram się, aby makaron
pasował do sosu. W przypadku gęstego sosu nie sprawdzi się cienka pasta, bo go nie przyjmie.
Jeżeli mam sos lżejszy, bardziej wodnisty, to wybieram makaron typu rurki, który może go
wchłonąć. Nie jestem aż takim tradycjonalistą i nie zawsze przestrzegam tych reguł. Często
także kieruję się własną wygodą i tym, co lubię.

Jakie są zasady przygotowywania dobrego makaronu?
Na temat gotowania makaronu rodowity Włoch mógłby rozprawiać trzy dni. Ja jako amator, który
kocha makaron, mogę powiedzieć, że trzeba go gotować niezbyt długo. Przed podaniem należy
go dokładnie wymieszać z sosem. To są proste zasady, które powodują, że makaron nie jest
rozgotowany, wodnisty, tylko dobrze pokryty sosem. Niewielka ilość dodatków powoduje, że są to
proste dania, ale genialne w smaku.

Czujesz się tu dzisiaj jak we Włoszech?
Na pewno jest gwarno i dominuje dobra energia – pod tym kątem zdecydowanie Włochy tutaj
zagościły. Makaron to danie, które łączy ludzi, bo jest nie tylko powszechnie lubiane, ale każdy
może mieć na niego własny pomysł. Dla mnie synonimem makaronu jest dobra zabawa – i to się
dzieje na dzisiejszych warsztatach.
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WE KRWI MAM
JEDZENIE MAKARONU
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem, dziennikarzem kulinarnym
i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Akademii Smaku”. Udział w „Akademii
Smaku” traktuje jako możliwość przeżycia niezapomnianej przygody kulinarnej.
Czy wyobrażasz sobie świat bez smaku makaronu?
Czy ktokolwiek na świecie wyobraża sobie życie bez makaronu? Przypuszczam, że nie. To najbardziej
rozpowszechniona potrawa na świecie, występująca pod różnymi postaciami. Makaron będzie kochany bez
względu na to, czy jest zrobiony z mąki pszennej, ryżowej, z tapioki, czy manioku. Nie wyobrażam sobie życia
bez niego. Towarzyszy mi przynajmniej dwa razy w tygodniu. Mój ojciec je makaron od 37 lat codziennie,
choćby samo spaghetti z koncentratem pomidorowym. We krwi mam jedzenie makronu.
Jakie są różnice między Polakami a Włochami w konsumpcji makaronu?
W tonach? (śmiech). Na pewno różnimy się pod kątem ilości spożywania makaronu oraz formy jego podania.
Polacy lubią makaron pływający w sosie, Włosi natomiast kochają makaron z dodatkiem sosu. Sądzę, że
jesteśmy drugim po Italii krajem, gdzie spożywa się takie ilości pasty.
Włosi wyróżniają ponad 300 rodzajów kształtu makaronu. Czy ty kierujesz się jakimś zasadami w dobieraniu
jego typu do rodzaju dania?
Włosi twierdzą, że rodzaj i wygląd makaronu ma duży wpływ na smak potrawy. Oczywiście, są pewne makarony,
które są dedykowane do niektórych potraw i sosów. I jest to prawda, bo np. spaghetti najlepiej sprawdza się
w towarzystwie gęstych sosów. Natomiast sosy, które muszą „wpaść” do środka makaronu, o wiele bardziej
„polubią” się z typem penne. Cannelonni (faszerowane rurki) czy makaronu lasagne nie da się niczym zastąpić,
ale różnicy pomiędzy tagliatelle czy parpadelle, w kontekście nabierania sosu, osobiście nie widzę. Złotą zasadą
jest, że sos musi oplatać makaron i w zależności od jego rodzaju dobieramy pastę. Ale na pewno większość się
ze mną zgodzi, że trudno sobie wyobrazić sos boloński z innym makaronem niż spaghetti. Lub sos śmietanowy
z czymś innym niż tagliatelle. W Polsce mamy też przypisane pewne typy pasty do konkretnych dań. A to, że my
znamy tylko pięć rodzajów sosów, a oni pięćset, to już inna historia.
Z jakimi składnikami najczęściej łączysz makaron w swojej kuchni?
Oczywiście z sosem bolońskim. Jest to makaron, który wyssałem z mlekiem matki, a który mój ojciec już
wtedy przygotowywał. Ja go uwielbiam, moja narzeczona również – mogłaby jeść go nawet codziennie. Jest to
stanowczo mój numer jeden, który nigdy mi się nie znudzi.
Co dziś przygotowujecie na warsztatach i czy czujesz klimat swoich ukochanych Włoch?
Podczas dzisiejszych warsztatów „Akademii Smaku” przygotowujemy bardzo dużo potraw. Mamy lasagne na
słodko, makarony pomidorowe czy ręcznie robione ravioli. Wspólną cechą, która łączy Włochów i dzisiejszą
grupę uczestników, jest… lenistwo! Drużyny są dzisiaj wyjątkowo wyluzowane i podobnie jak Włosi lubią
podchodzić powoli do gotowania, delektując się rozmową czy ładną pogodą za oknem.
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WASZYM ZDANIEM
Z JAKIMI SKŁADNIKAMI NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZYSZ MAKARON
W KUCHNI?
Makaron lubię robić po włosku, z sosem śmietanowym, szynką parmeńską i pomidorkami
koktajlowymi lub z sosem bolońskim.

CZY WYOBRAŻASZ SOBIE ŚWIAT BEZ SMAKU MAKARONU?
Nie wyobrażam sobie. Podczas mojej wizyty we Włoszech miałam przyjemność doświadczyć
tego, jak bogata jest kultura jedzenia makaronu. Włoskie makarony mają pełną gamę
smaków, produkty z tych regionów są soczyste i wyraziste w smaku, a to połączenie smakuje
naprawdę niezwykle.

CZY PRZYGOTOWUJESZ MAKARON SAMODZIELNIE?

CO SĄDZISZ O DZISIEJSZYCH WARSZTATACH „AKADEMII
SMAKU”?
Mamy dziś do czynienia z pełną gamą smaków i aromatów. Poza tym można nauczyć się,
jak wyrabiać domowy makaron od podstaw, ale również jak z gotowych makaronów typu
cannelonni, czy lasagne przygotować pyszne danie.

CZY NAUCZYŁAŚ SIĘ CZEGOŚ PODCZAS TYCH WARSZTATÓW?
Podczas warsztatów nauczyłam się, by patrzeć na przepis trochę inaczej i wychodzić poza
jego ramy. Czasem warto dodać odrobinę od siebie i nie bać się improwizacji.
Razem z inną uczestniczką przygotowywałyśmy cannelonni i dodałyśmy kilka
naszych pomysłów do tego dania. Mam nadzieję, że dzięki temu stworzymy
niepowtarzalną potrawę.

DLACZEGO ZDECYDOWAŁAŚ SIĘ WZIĄĆ UDZIAŁ
W „AKADEMII SMAKU”?
Lubię się dokształcać i poszukiwać inspiracji. Dlatego cieszę się, że zgłosiłam
swój przepis do konkursu, a potem zostałam zaproszona na event. To była
dość spontaniczna decyzja, ale nie żałuję.

Monika Kozłowska
uczestniczka
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Jeżeli się śpieszę, na przykład między uczelnią a treningiem, to używam do przygotowania
obiadu makaronu kupionego. A jeżeli mam więcej czasu, np. w weekend, przygotowuję go
od podstaw według złotej zasady – na 100 gram mąki 1 jajko.
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CO SPRAWIA, ŻE MAKARON JEST TAK
POPULARNYM DANIEM?
Sekret makaronu tkwi przede wszystkim
w jego prostocie i wszechstronności. Robi
się go szybko, jest smaczny i syty. Moja
rodzina bardzo lubi makaron.

Akademia Smaku BOSCH
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Aleksandra
Jarocka
uczestniczka

Zdarza mi się, zwłaszcza do niedzielnego rosołu. Jest to
pracochłonne zajęcie, ale efekt jest zawsze świetny.

Z JAKIMI SKŁADNIKAMI
NAJCZĘŚCIEJ ŁĄCZYSZ MAKARON
W SWOJEJ KUCHNI?
Często robimy spaghetti, więc jest to tradycyjny sos bolognese. Bardzo
smakuje nam też makaron w wersji chińskiej. Z mężem bardzo lubimy
tę kuchnię i dlatego często korzystamy z jej przepisów. Makaron
z polędwiczkami w sosie słodko-kwaśnym robimy przynajmniej raz
w miesiącu, ponieważ jest to danie, które bardzo nam smakuje i jest
bardzo łatwe do przygotowania.

CO SĄDZISZ O DZISIEJSZYCH
WARSZTATACH „AKADEMII SMAKU”?
Dzisiaj na warsztatach mam do zrobienia chorizo z makaronem
aromatyzowane kolendrą. Pastę robimy własnoręcznie i mam nadzieję,
że wyjdzie pysznie. Nauczyłam się przede wszystkim tego, że nawet
proste przepisy mogą dać niesamowity efekt.
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CZY
PRZYGOTOWUJESZ
W DOMU MAKARON
SAMODZIELNIE?

CO SPRAWIA, ŻE MAKARON JEST TAK
POPULARNYM DANIEM?
Myślę, że tajemnica tkwi w jego uniwersalności. Można z niego
przyrządzić bardzo wiele posiłków na różne sposoby, czy to wytrawne,
czy słodkie. Ja najczęściej wybieram wersję wytrawną. Sama nie jadam
makaronu, ale kochają go moi domownicy. Najbardziej uwielbiają
lasagne. I to w każdej postaci.

CZY PRZYGOTOWUJESZ MAKARON
SAMODZIELNIE?

Tak, robię to bardzo często. Zwłaszcza gdy chcę go użyć do zapiekanek,
wtedy własnoręcznie przygotowany jest zdecydowanie lepszy.

OPOWIEDZ NAM O SWOIM PRZEPISIE.
Moim przepisem jest spaghetti z sosem orzechowym z pieczonymi
burakami. Pomysł przyszedł mi do głowy dość nieoczekiwanie.
Ponieważ uwielbiam pieczone buraki, postanowiłam połączyć je
z makaronem. Bardzo lubię też smak orzechów, dlatego są one obecne
w przepisie. Danie jest łatwe do przygotowania, ponieważ wystarczy
zmiksować orzechy, ugotować sos, a buraki można przygotować
nawet kilka dni wcześniej.

CO SĄDZISZ O DZISIEJSZYCH WARSZTATACH „AKADEMII SMAKU”?
Podczas warsztatów najbardziej podobało
mi się to, że przygotowujemy przepisy, które
sami zgłosiliśmy – wydawało mi się wcześniej,
że będziemy robić zupełnie coś innego.
Cieszę się, że poznałam też inne wersje
przygotowania mojego dania. Dziś robiłam
też ramen, z którym nie miałam wcześniej do
czynienia, więc dla mnie to nowość.

Anna Warzecha
uczestniczka
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Blender Wszechrobiący.
MaxoMixxMaxxiMUM
zrobi dla Ciebie
wszystko.
możliwości.
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
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