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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 OWOCE MORZA
Owoce morza, czyli włoskie frutti di mare, mają w Polsce wielu zwolenników i wielu
przeciwników. Jedni chwalą sobie ich właściwości odżywcze i smak, inni zapierają się,
że nigdy więcej ich nie spróbują.
Przed egzotycznym wyzwaniem przyrządzenia dań z owoców morza stanęli uczestnicy
ostatniej w 2016 roku edycji konkursu „Akademii Smaku”. Wspierani przez szefa
kuchni Tomasza Jakubiaka i blogera Piotra Ogińskiego uczyli się, jak poprawnie
filetować rybę, jak ją przyrządzić i wydobyć pełną głębię smaku z owoców morza.

akademiasmakuonline.pl
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Zapraszamy do przepysznej lektury!
O tym, jak istotna
jest kasza
w codziennej diecie
- opowiada ekspert spotkania
Monika Mrozowska

Redakcja magazynu „Akademia Smaku”

Ekspertka
Szefowie kuchni
spotkania
Mikołaj Rey
poleca
i Maciej Koźlakowski
Makaron
sezamowo-pikantny
polecają:
Chińskie
pierożki
Budyń z kaszy
jaglanej
wg Moniki Mrozowskiej
Mus
kokosowy
Golas
lubelski
w
pomarańczy
Pęczakotto bałtyckie
Portobello faszerowany
kaszą jęczmienną
Świeża sałatka
sałat z pęczaku
i popcornem z kaszy gryczanej
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JAK GOTOWAĆ
RYBY NA PARZE?
TOMASZ JAKUBIAK

Ryby gotowane na parze są lekkostrawne i mniej tłuste
od smażonych czy pieczonych. Stąd bierze się rosnąca
popularność tego typu gotowania. To jeden z najzdrowszych
sposobów przyrządzania jedzenia, który pozwala zachować
maksimum witamin i wartości odżywczych produktów.

Jeśli nie masz parowaru, to wystarczy, że do

mieć też kontaktu z wodą i najlepiej by odległość

zwykłego, dużego garnka wstawisz naczynie

między tymi składnikami wynosiła min. 2,5 cm.

żaroodporne, a na nim postawisz talerz.

Ryby można gotować także metodą en papillote,

Kluczem do sukcesu będzie odpowiednio

czyli w papilotach. Przed gotowaniem zawiń ją

dopasowana pokrywka, która nie pozwoli

w papier pergaminowy lub folię oraz w sparzone

parze wydostawać się na zewnątrz.

liście sałaty, szpinaku lub kapusty pekińskiej.

Owoce morza mogą być gotowane na parze

Ryba ugotuje się wtedy w parze powstałej

powstałej z puszczonych przez nie soków.

z puszczonych przez siebie soków.

Małże

równe porcje i skrop sokiem z cytryny. Rybę umieść na samym dole, by wypływające z niej soki nie kapały
na inne składniki. Zamiast wody użyj bulionu, który warto doprawić ziołami, dzięki czemu ryba będzie

w

dużym,

wina.

W czym gotować?
Warto

korzystać

z

naczyń

specjalnie

garnka wlej niewielką ilość wody i podgrzej ją

Do gotowania na parze nadają się wszystkie gatunki ryb. Wybraną sztukę przed gotowaniem pokrój na

przygotować

przykrytym garnku z dodatkiem małej ilości

przeznaczonych do gotowania na parze. Do

Metody gotowania ryb

najlepiej

do temperatury wrzenia. Rybę umieść w koszyku
zawieszonym nad wodą. Pamiętaj, że garnek
powinien być szczelnie przykryty pokrywką, tak
by para nie uciekała, ale wypełniła go w całości.

Odwiedź nasze Vademecum >>
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bardziej aromatyczna i soczysta. Nie powinna

Do przygotowania panierowanych krewetek

Pikantne krewetki z chili
i czosnkiem

potrzebne Ci będą: krewetki, sól, pieprz,

Potrzebne będą: krewetki, sól, pieprz, oliwa,

czosnek granulowany, mąka, mielona czerwona

suszone,

papryka, jajko, bułka tarta i olej do smażenia.

czosnku przeciśnięte przez praskę, sok

PIOTR OGIŃSKI

Krewetki posyp solą, pieprzem i czosnkiem.

z cytryny i drobno posiekana natka pietruszki.

Krewetki to jedne z najbardziej wykwintnych dodatków. Ich
przygotowanie nie jest trudne, a odpowiednio podane na
pewno zrobią wrażenie!
Ich dodatkowym atutem jest to, że zawierają duże ilości
białka, witamin z grupy B, selenu i innych mikroelementów.
Pokochają je także osoby na diecie, bo są wyjątkowo
niskokaloryczne.

W osobnej misce wymieszaj mąkę z papryką

Krewetki dokładnie umyj i dopraw solą

(1 łyżeczka papryki na 1 szklankę mąki).

i pieprzem. Na rozgrzanej patelni, na oliwie

W kolejnej misce rozbij i roztrzep jajka. Na

podsmaż posiekane papryczki chili. Dodaj

płaski talerz wysyp bułkę tartą. Krewetki

krewetki. Nie mieszając, smaż je przez około

obtocz najpierw w mące, następnie w jajku,

1,5 minuty. Krewetki przemieszaj, przewróć

a na końcu w bułce tartej. Smaż je na

na drugą stronę i smaż przez kolejną minutę.

rozgrzanym,

Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek
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Krewetki w białym winie
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KREWETKI?

To chyba najbardziej popularna wersja krewetek, którą przygotujesz w ekspresowym tempie.

Panierowane krewetki

5

minut,

aż

głębokim
nabiorą

oleju

około

koloru.

posiekane

chili,

ząbki

Po

i smaż znów przez minutę. Przełóż krewetki

usmażeniu przełóż je na ręcznik wyłożony

do miseczki i dokładnie wymieszaj. Dodaj

papierem kuchennym, by pozbyć się nadmiaru

wyciśnięty sok z cytryny, posiekaną natkę

tłuszczu.

pietruszki i dobrze wymieszaj. Najlepiej

Panierowane

złotego

przez

drobno

krewetki

najlepiej

smakować będą z sosem pomidorowym lub

podawaj je z rukolą i świeżym pieczywem.

czosnkowym.

Potrzebne Ci będą: cebula szalotka, czosnek, białe wino, krewetki, kremowy serek, mielona papryka
i posiekana natka pietruszki. Na patelni zeszklij szalotkę z czosnkiem i dodaj krewetki. Lekko je
podsmaż i podlej białym winem. Dodaj kremowego serka, by zagęścić danie. Dopraw papryką
i natką pietruszki. Najlepiej podawaj je z makaronem lub grzankami.
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Odwiedź nasze Vademecum >>
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JAK PODAWAĆ

PAROWANY DORSZ Z SOSEM
Z KISZONYCH OGÓRKÓW I OLIWEK,
PURÉE Z KISZONĄ KAPUSTĄ I SKWARKAMI
TOMASZ JAKUBIAK

Składniki:
Dorsz:

Sos z kiszonych ogórków:

4 x po 20 dag polędwicy z dorsza

szklanka startych na grubych oczkach

łyżka skórki z cytryny

kiszonych ogórków

kieliszek soku z cytryny

3 ząbki czosnku

2 kieliszki oliwy z oliwek

2 łyżki masła Mlekovita

sól i pieprz

garść czarnych oliwek
pęczek koperku
½ szklanki śmietanki Wypasionej 30% Mlekovita

½ kg ziemniaków

½ szklanki białego wina

szklanka kiszonej kapusty

pieprz

2 łyżki masła Polskiego Mlekovita

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

sól i pieprz

½ łyżeczki kurkumy
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Purée z kiszoną kapustą i skwarkami:

20 dag wędzonego boczku

Sposób przygotowania:
Dorsza wrzuć do miski i dodaj pozostałe składniki. Wymieszaj i gotuj na parze przez 12-15 min.
W rondlu rozpuść masło, dodaj ogórki oraz drobno posiekany czosnek. Smaż przez chwilę i dodaj
wino. Gdy odparuje, dodaj śmietanę oraz koperek. Dopraw solą, kurkumą i gałką muszkatołową.
Ziemniaki ugotuj w mundurkach, obierz i wrzuć do blendera. Dodaj kapustę oraz masło i zmiksuj
na purée. Boczek pokrój w drobną kostkę i przesmaż na patelni. Gotowe skwarki dodaj do purée.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “GŁĘBIA SMAKU”:

BOUILLABAISSE – GĘSTA ZUPA
Z OWOCÓW MORZA
PIOTR OGIŃSKI

Składniki:
Podstawa zupy:

Dodatki:

2 ząbki czosnku

pieprz czarny

szczypta szafranu

cytryna

fenkuł

12 małży

papryka czerwona

10 krewetek dużych, całych

30 pomidorków koktajlowych

2 kałamarnice

łyżeczka papryki wędzonej

ryba dorada

litr wody

200 g filetu z łososia

2 cebule

Wykończenie:

por

świeża bazylia

lampka wina białego Chardonnay
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natka pietruszki
2 chrupiące bagietki
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14 50 ml Pernod
pomarańcza
seler naciowy

Sposób przygotowania:
•

W garnku na oliwie podsmaż posiekany czosnek i cebulę pociętą w piórka.
Dodaj Pernod i zacznij flambirować. Zapal alkohol długą drewnianą
zapałką i delikatnie potrząsaj naczyniem, aż Pernod się wypali.

•

Kiedy cebula będzie lekko podsmażona, dodaj pokrojone warzywa: fenkuł,
czerwoną paprykę, pomidorki koktajlowe, por, i seler naciowy.

•

Podsmażaj na wolnym ogniu przez około 5 minut, aż będą lekko miękkie.

•

Następnie dodaj szafran, pokrojoną pomarańczę i wędzoną paprykę.
Dopraw solą morską i zalej winem oraz wodą. Całość duś na wolnym
ogniu przez około 10 minut.

•

Kiedy warzywa zmiękną i szafran puści kolor, dodaj małże, krewetki,
kałamarnice, doradę, łososia i gotuj pod przykryciem przez kolejne 15
minut.

•

Gdy małże się otworzą, zupa jest gotowa. Podawaj ją w miseczkach
z chrupiącą bagietką, pianą chrzanową i świeżymi ziołami.

ZOBACZ WIĘCEJ W ODCINKU “GŁĘBIA SMAKU”:

OŚMIORNICA NA MAŚLE
Z CZOSNKIEM
MARCIN SUTOWICZ

Składniki:
1 kg ośmiornicy
2 marchwie
50 ml octu
kostka warzywna
łyżeczka płatków chili
4 liście laurowe
4 szt. ziela angielskiego
łyżka oliwy
50 g masła
garść świeżego rozmarynu
2 ząbki czosnku
2 szt. szalotki
sok z połowy limonki		

Sposób przygotowania:
•

Marchew, sól, ziele angielskie, liście laurowe, ocet i kostkę warzywną wrzuć do
garnka z ok. 2 litrami wody i zostaw do zagotowania.

•

Ośmiornicę po oczyszczeniu stopniowo zanurz w gotującym się wywarze. Na
początku zanurz końcówki macek do około 1/4 długości i pozostaw zanurzone
przez około 5 sekund. Następnie podnieś ośmiornicę ponad gotujący się wywar,
czekaj 5 sekund i ponownie zanurz macki w wywarze na 5 sekund, tym razem do
1/2 długości. Kroki te powtarzaj jeszcze przy 3/4 długości macek. Za czwartym
razem cała ośmiornica ląduje w garnku z wywarem.

•

Po około 50 minutach gotowania wyciągnij ośmiornicę z wywaru i odstaw ją do
ostygnięcia i wyschnięcia.

•

Na patelni rozgrzej masło z odrobiną oliwy, dodaj posiekany czosnek i szalotkę
oraz gałązkę świeżego rozmarynu.

•

Po zeszkleniu czosnku i szalotki wrzuć ośmiornicę pokrojoną w ćwiartki (po
dwie macki) i smaż do momentu zarumienienia się czosnku. W kubku wymieszaj
sok z połowy limonki, łyżkę oliwy i płatki chili.

•

Ośmiornicę serwuj polaną emulsją z oliwy, soku z limonki i płatków chili.
Dodatkowo na talerzu mogą znaleźć się grubo krojone domowe frytki i sałatka
grecka.
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GRILLOWANY JESIOTR W SOSIE
POMIDOROWO-KOKOSOWYM
Z QUINOA
MAGDALENA ROMEK

Składniki:
300 g filetu z jesiotra
80 g kolorowej komosy ryżowej
łyżka masła Polskiego Mlekovita
szalotka
łyżeczka imbiru
puszka pomidorów
2 łyżki sosu sojowego
2 łyżki mleka kokosowego
łyżka soku z limonki
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2 łyżki świeżej kolendry
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Sposób przygotowania:
•

Na patelni rozpuść masło i podsmażaj cebulkę pokrojoną w kostkę, aż
się zeszkli. Gdy to nastąpi, dodaj pomidory z puszki, imbir, sos sojowy
i sok z limonki. Do podduszonego sosu dodaj mleczko kokosowe, a na koniec
posiekane listki kolendry. W międzyczasie ugotuj komosę ryżową.

•

Pod koniec gotowania komosy griluj jesiotra kilka minut z każdej strony.
Gotowe składniki wyłóż na talerz.

ZOBACZ
WIĘCEJ NA:
ZOBACZ WIĘCEJ
SMACZNYCH
PRZEPISÓW:

RYBNY ŻUR Z PIEROGAMI,
WĘDZONYM DORSZEM ORAZ
PIANĄ CHRZANOWĄ
MAGDALENA MISZCZUK

Składniki:
700 g tuszy dorsza bez głowy (w tym jeden wędzony filet)
50 ml śmietanki Wypasionej 30% Mlekovita
600 g włoszczyzny
100 g wędzonego boczku
5 g koperku
50 g cebuli
20 g czosnku
100 ml wody
250 g mąki
30 g Masła Polskiego Mlekovita

Akademia Smaku BOSCH

2 żółtka
szczypta pieprzu i soli
250 ml zakwasu na żur
150 ml Mleka Wypasionego 3,2% Mlekovita
20 g chrzanu

Sposób przygotowania:
•

Przeprowadź obróbkę wstępną dorsza, rybę wyfiletuj. Jeden filet
(ten niewędzony) pokrój i połóż na patelni. Do obsmażonego
dorsza dodaj sól, pieprz, śmietankę i koperek.

•

Z mąki, wody, masła i żółtek przygotuj ciasto na pierogi. Ciasto
rozwałkuj, ulep z niego pierogi i nadziej wcześniej przygotowanym
farszem. Gotuj we wrzątku około 2 minuty.

•

Z pozostałości ryby oraz warzyw ugotuj wywar jarsko-rybny.

•

Wędzony boczek podsmaż z cebulą oraz czosnkiem w rondlu.

•

Następnie zalej przecedzonym wywarem, dodaj zakwas, zagotuj.
Dopraw majerankiem, solą i pieprzem. Mleko z tartym chrzanem
zagotuj i spień.

•

Na talerzu ułóż pierogi, następnie kawałki wędzonej ryby, całość
zalej żurem i udekoruj ziołami.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:
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Przepis nagrodzony w konkursie Akademii
Smaku
Akademia Smaku
BOSCH
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RYBA W KOLENDROWEJ SKORUPCE
Z CHIPSAMI Z CZARNEJ RZEPY
ADAM BRZESZCZAK

Składniki:
300 g płatu suma afrykańskiego
czarna rzepa
garść świeżej kolendry
garść orzeszków ziemnych
pół cytryny
4 łyżki oliwy
świeży koperek
szczypta tymianku
łyżeczka soli
łyżeczka pieprzu
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Sposób przygotowania:
•
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Suma umyj w zimnej wodzie i oczyść z pozostałości łusek. Kolendrę, orzeszki
i oliwę zblenduj na jednolitą gęstą masę. Rybę dokładnie obłóż powstałą pastą,
następnie obsyp posiekanymi orzeszkami i gałązkami świeżego koperku.
•

Czarną rzepę pokrój w cienkie plasterki, przypraw tymiankiem, solą i pieprzem.

•

Piekarnik nagrzej do temperatury 200 stopni.

•

Rybę oraz rzepę piecz na osobnych naczyniach przez 40 minut w temperaturze
200 stopni.

•

Po wyjęciu z pieca przypraw rybę świeżo posiekanym koperkiem i chipsami z
rzepy.

ZOBACZ WIĘCEJ SMACZNYCH PRZEPISÓW:

OWOCE MORZA TO DLA
MNIE TEMAT RZEKA
Wywiad z Piotrem Ogińskim, kucharzem-pasjonatem, gwiazdą
kulinarnego show „Hell’s Kitchen” i blogerem kulinarnym na vlogu
„Kocham gotować”.

Owoce morza – tak, czy nie?
Zdecydowanie tak! Długo pracowałem w restauracji, gdzie podawaliśmy tylko potrawy z ryb
i owoców morza. Dlatego to zagadnienie to dla mnie temat-rzeka.

Które państwo nazwałbyś stolicą dań z owoców morza? Tradycyjnie łączy się je z Francją.
A według ciebie?
Byłem w wielu krajach i każde z nich słynie z innych gatunków ryb i owoców morza. Szkocja jest dla
mnie europejskim domem owoców morza, bo tam jest stały dostęp do najlepszych i najświeższych
produktów. Zawdzięcza to zimnym wodom, dzięki którym mięso ryb jest smaczne i przede wszystkim
świeże. Występuje tam m.in. fantastyczny łosoś, którego można przygotować na wiele sposobów,
czy śledzie, które dostarczają niesamowitych doznań smakowych.

Z jakich ryb słynie Polska?
Na pewno warto wspomnieć o sielawie – głębokowodnej rybie niewielkich rozmiarów. Przy
odpowiednim przyrządzaniu staje się bardzo chrupiąca. Można podawać ją nawet na surowo.
W naszych wodach pływają też bardzo dobre pstrągi i karpie. Karp musi jednak pochodzić z dobrej
hodowli i oczywiście trzeba umieć go odpowiednio przyrządzić.

Gdy wybierasz rybę jako składnik głównego dania, z jakimi dodatkami najchętniej ją
podajesz?
Ryby są produktem bardzo łatwym w przygotowaniu, dlatego dodatki też powinny być proste.
Zawsze dodaję dużo masła (ryby smażymy tylko na maśle, bo pozwala to uzyskać delikatny smak).
Świetnie smakuje także ryba w sosie cytrynowym na bazie wina. Z warzyw najlepiej pasować będzie
groszek, cukinia lub brokuły. Można też dodać sos np. caponata lub puttanesca, kilka smażonych
ziemniaków i danie gotowe.
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Najprostsze danie z owoców morza to według ciebie?
Wszystkie dania z owoców morza są bardzo proste. Nie trzeba wiele robić, bo wszystko jest
prawie gotowe. Wystarczy tylko wrzucić rybę lub owoce morza do garnka czy na patelnię,
podsmażyć, dodać kilka składników i voilà! Krewetki, które przygotowuje się tylko kilka
sekund na patelni (dodajemy czosnek, wino, masło i na sam koniec pietruszkę), są prostym
i pysznym daniem.

Czego uczestnicy warsztatów Akademii Smaku mogli się dziś nauczyć?
Na pewno tego, jak poprawienie filetować rybę, ponieważ nie używamy gotowych filetów,
tylko całych ryb. To bardzo fajne uczucie, gdy możemy zobaczyć, jak te ryby naprawdę
wyglądają i trochę się z nimi „pobawić”.

Co gotowaliście na dzisiejszych warsztatach?
W mojej grupie mieliśmy kilka ciekawych przepisów. Są to m.in. pierogi z ryby, czyli z surowym
farszem. Gdy gotujemy pierogi, smak farszu zostaje w środku. Na koniec podsmażany je
i podajemy ze śmietaną. Potrawa, na którą czekałem, to czerwona zupa curry z Tajlandii
z krewetkami – coś niesamowitego! Danie bardzo szybkie w przygotowaniu i delikatne
w smaku.

27
Jakimi słowami mógłbyś podsumować tegoroczną edycję Akademii Smaku?
Na samym początku chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy
współtworzyli Akademię Smaku. Dziękuję za przepisy, które nadsyłaliście do nas. To był
długi rok, bardzo dużo pracy włożyliśmy w ten projekt, przerobiliśmy wiele tematów, ale
wszystko się udało i czekamy na więcej.
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NA WSZYSTKIE WYCIECZKI
ZABIERAM WĘDKĘ
Wywiad z Tomaszem Jakubiakiem, kucharzem, dziennikarzem kulinarnym
i członkiem kolegium redakcyjnego „Akademii Smaku”. Udział w warsztatach traktuje jako możliwość przeżycia niesamowitej przygody kulinarnej.

Owoce morza – tak czy nie?
Ryby i owoce morza to mój konik. Od małego chciałem opanować sztukę przygotowywania ryb i owoców
morza oraz wołowiny. Myślę, że wyszło mi to całkiem dobrze, podróżowałem po całym świecie, aby zdobyć
wiedzę na temat tego, jak przyrządzać ryby, skąd pochodzą najlepsze gatunki ostryg, jak przygotowuje się
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ośmiornicę czy też kiedy krewetka jest najsmaczniejsza. Temat tych warsztatów jest mi bardzo bliski, ponieważ
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Niestety, było to w Zielonej Górze, a nie na Lazurowym Wybrzeżu, i nie do końca wypaliło. Szczególnie trudno
było z dostępnością ryb i owoców morza (śmiech).
Z którego kraju masz najlepsze wspomnienia, jeżeli chodzi o dania z ryb lub owoców morza?
Najsmaczniejsze wspomnienie pochodzi oczywiście z moich ukochanych Włoch. Tam mój przyjaciel, również
restaurator, wprowadził mnie w arkana świata ryb i owoców morza. Jeździłem z nim na targi, gdzie uczyłem
się, jak przygotować tatara z tuńczyka, smaczną krewetkę, ostrygę czy małżę albo nożycówkę, która ucieka
po blacie. Włochy i Hiszpania to kraje, gdzie ryby i owoce morza smakują mi najbardziej. Podróżowałem także
po Sri Lance i Filipinach. Mogłoby się wydawać, że ryby, krewetki, ośmiornice i kalmary to coś, co jest tam na
porządku dziennym, i wszyscy powinni przygotowywać je w oszałamiający sposób. A tak naprawdę nigdzie nie
jadłem gorszych kalmarów niż na Filipinach.
Z jakich ryb słynie Polska?
Jestem zagorzałym wędkarzem i na wszystkie swoje wycieczki zabieram wędkę. Jeżeli jest czas, staram się
zawsze przystanąć nad jakimś stawem lub jeziorem i chociaż chwilę połowić. Niestety, ryby zniknęły z polskich
jezior na skutek rabunkowej gospodarki wodnej. Wielka szkoda, bo były naprawdę bardzo dobre pod względem
jakości. Na szczęście mamy jeszcze Bałtyk, który może nie grzeszy czystością, ale dzięki swojej zimnej wodzie,
zamieszkuje go bardzo wiele dobrych ryb. Myślę zwłaszcza o dorszach, turbotach czy łososiach wędrownych,
którymi możemy się pochwalić. O polskiego turbota zabijają się Francuzi i zdecydowanie wolą go od swojej
rodzimej odmiany.
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menu pierwszej restauracji, jaką założyłem, mając 23 lata, opierało się tylko na rybach i owocach morza.

Czy jako kucharz miałeś jakieś nietypowe przygody z rybami?
Tak, mam taką historię. Niestety, nikt mi o tym wcześniej nie powiedział, więc musiałem tego doświadczyć na
własnej skórze. Teraz ja apeluję do czytelników: węgorz po śmierci nie jest martwy! Jeżeli jesteście wrażliwi,
to uważajcie, bo węgorz jest niesamowicie unerwiony. Nie dość, że porusza się w lodówce, kiedy już jest
w kawałkach, to rusza się także na patelni, gdy jest usmażony. Za pierwszym razem taki widok może spowodować
naprawdę duży szok!
Uważajcie też na małże nożycówki, czyli małże, które żyją w długich muszelkach. Jeżeli w restauracji usłyszycie,
żeby spryskać je sokiem z cytryny przed zjedzeniem, to przekażcie kelnerowi, żeby sam je potraktował cytryną.
Takie połączenie tylko pobudzi nasze małże do… ucieczki po stole!
Najprostsze danie z owoców morza?
Nie ma nic prostszego do przygotowania niż krewetki. Masło, krewetka, czosnek, natka pietruszki i nic więcej
nie potrzeba, by przyrządzić doskonałe danie. Jeśli chodzi o ryby, to najprostszy jest świeży dorsz z limonką,
posypany kolendrą z dodatkiem pomidorów.
Jakie nastroje panują na dzisiejszych warsztatach Akademii Smaku?
lekko obrzydzeni, ponieważ ryby przywiezione zostały w całości. Najpierw trzeba było wyfiletować sumy,
ośmiornica w czosnku, sum w wydaniu azjatyckim, a obok polski żur z pierogami z wędzonego dorsza. Było

dorsze i pstrągi. Dania są dziś wyjątkowe, bo mamy na stole przegląd potraw z całego świata. Była hiszpańska
jak zawsze smacznie i naprawdę szkoda, że to już ostatnie warsztaty w tym roku. Chciałbym, by trwały jeszcze
dłużej. To niesamowita zabawa, co widać po uczestnikach, bo niektórzy wracają drugi czy trzeci raz, by dalej
się uczyć.
Jak mógłbyś podsumować tegoroczną edycję warsztatów?
Rok z Akademią Smaku, którą prowadziłem razem z Tomkiem Lachem, Piotrkiem Ogińskim i Katarzyną
Glinką, upłynął wyjątkowo szybko. Całą kampanię najlepiej opisuje nagroda, którą otrzymaliśmy – Kreatura
2016. Ponieważ projekt będzie miał ciąg dalszy w przyszłym roku, już teraz serdecznie zapraszam wszystkich
czytelników, by razem ze mną i moimi przyjaciółmi kontynuowali swoją przygodę z Akademią Smaku.
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Atmosfera podczas dzisiejszych warsztatów była pogodna, jak zawsze. Niektórzy mogli się jednak poczuć

WASZYM ZDANIEM
PODCZAS DZISIEJSZYCH WARSZTATÓW
PRZYGOTOWUJEMY DANIE WEDŁUG
ZAPROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE PRZEPISU.
DLACZEGO WŁAŚNIE OŚMIORNICA?

CZEGO NAUCZYŁEŚ SIĘ NA DZISIEJSZYCH
WARSZTATACH?
Wskazówki, które zostały nam udzielone przez mistrzów kuchni, są bezcenne i bardzo
praktyczne. Wiem już, jak profesjonalnie filetować ryby. Poznałem też nowe połączenia
smakowe, takie jak orzeszki ziemne z kolendrą, które są dla mnie strzałem w dziesiątkę.
Nie spodziewałem się, że te dwa smaki mogą tak dobrze ze sobą współgrać.

JAKIE GATUNKI RYB WYBIERASZ DO
SWOICH OBIADÓW I Z CZYM LUBISZ
JE PODAWAĆ?
Pochodzę z Gdańska, więc mam dostęp do świeżych ryb. Wolę
wybrać świeżą rybę w innym gatunku niż planowałem niż kupić
rybę mrożoną, która pasowałaby do zaplanowanego dania.
Potrawy z ryb i owoców morza najczęściej zestawiam z grubo
krojonymi domowymi frytkami i świeżą sałatką z rukoli.

Marcin Sutowicz
uczestnik
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Ośmiornica na maśle z czosnkiem przyjechała ze mną z Cypru. Poznałem tam właścicielkę
tawerny, która pokazała mi, jak przyrządzić ośmiornicę. Zdecydowałem się zgłosić to danie
do konkursu, ponieważ w Polsce ciężko o dobre owoce morza, a z ośmiornicą jest o tyle
łatwo, że lepiej smakuje, gdy jest zmrożona. Rozmrożone mięso jest skruszałe i tym samym
łatwiejsze do przygotowania. Jest również proste w przygotowaniu, ponieważ na początku
gotujemy bulion, następnie dodajemy do niego ośmiornicę, a na końcu obsmażamy na
patelni z masłem, szalotką i rozmarynem. Na koniec skrapiamy ją emulsją z soku z limonki
i płatkami chili.

JAKIE RYBY SĄ NAJŁATWIEJSZE DO
PRZYRZĄDZENIA?
Najbardziej wdzięczną rybą jest dorsz, ponieważ oprócz wymienionych
wcześniej cech zawiera mało ości, które wytapiają się pod wpływem
wysokiej temperatury. Karp nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem,
ponieważ ma lekko mułowaty posmak i dużo ości. Makrela jest rybą, która
jest obecnie trochę zapomniana. Znamy ją głównie jako wędzoną, ale
można ją także usmażyć i tak też smakuje wspaniale. Nie można zapomnieć
o śledziu, choć do niego, jak to się mówi, trzeba dorosnąć. Przeważnie je
się go na surowo, czyli w wersji ceviche lub zamarynowanego. Można go
także upiec, dzięki czemu zyska zupełnie inny smak.

Z CZYM NAJLEPIEJ KOMPONUJĄ SIĘ RYBY?

PODCZAS DZISIEJSZYCH WARSZTATÓW
PRZYGOTOWUJEMY DANIE WEDŁUG
ZAPROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE
PRZEPISU. SKĄD POMYSŁ NA RYBNY ŻUR
Z PIEROGAMI?
Danie, które dzisiaj przygotowałam, czyli
rybny żur z pierogami z wędzonym dorszem
oraz pianą chrzanową, wymaga trochę pracy.
Najpierw trzeba wyfiletować ryby, następnie
uwędzić jeden filet i dodać go do wywaru
z jarzynami. Drugi filet posłuży jako farsz
do pierogów. Na wierzchu mojego dania
znajduje się piana chrzanowa, czyli mleko
z chrzanem podbijane blenderem.

Magdalena Miszczuk
uczestniczka
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Najlepiej zestawić je z podstawowymi dodatkami korzennymi naszego
kraju, czyli ziemniakami, marchewką i selerem. Nie musi to być ugotowany
seler, czy marchewka, równie dobrze można z nich zrobić purée. Do ryb
świetnie pasują także kasze, więc ich zwolennicy na pewno znajdą coś
dla siebie.

CZEGO NAUCZYŁAŚ SIĘ NA
DZISIEJSZYCH WARSZTATACH?
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PODCZAS DZISIEJSZYCH WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJEMY DANIE
WEDŁUG ZAPROPONOWANEGO PRZEZ
CIEBIE PRZEPISU. SKĄD POMYSŁ NA
TAK PYSZNĄ POTRAWĘ?
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Mój przepis to grillowany jesiotr w sosie pomidorowym na mleczku
kokosowym z quinoa. Główny składnik, czyli jesiotr, to wspomnienie
wizyty nad Stawami Milickimi, gdzie miałam okazję posmakować
różnych gatunków ryb. Jesiotra przywiozłam do domu i postanowiłam
na jego podstawie przygotować jakieś ciekawe danie. Ponieważ lubię
też kuchnię tajską, sos doprawiany jest m.in. mlekiem kokosowym.
Pozwoliło mi to uzyskać ciekawy i niepowtarzalny smak.
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Naprawdę dużo. Przede wszystkim Tomasz Jakubiak pokazał nam,
jak dokładnie wyfiletować rybę. Zaczynamy od odcięcia głowy,
a następnie tniemy rybę wzdłuż kręgosłupa, by powstał ładny, gruby,
niepokancerowany filet.

Magdalena Romek
uczestniczka
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Blender Wszechrobiący.
Najlepsza suszarka
MaxoMixx zrobi dla Ciebie wszystko.

wśród zmywarek.
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Zmywarka PerfectDry z technologią Zeolith®.
Dla perfekcyjnych efektów mycia i suszenia
wszystkich naczyń, z plastikowymi włącznie.
Więcej informacji na: www.bosch-home.pl
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