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PODRÓŻ PRZEZ SMAKI I AROMATY
Wino to chyba ulubiony trunek miłośników wysmakowanej kuchni. Bogata i wielowiekowa tradycja wytwarzania oraz kultura serwowania i degustacji wina to
temat niezwykle ciekawy, szczególnie, jeśli opowiada o nim prawdziwy znawca.
Czwarte warsztaty Akademii Smaku poprowadził Jan Czyż związany z firmą Kondrat Wina Wybrane.
Uczestnicy spotkania pt. „Wino w kuchni: Lampka z koneserem” mieli okazję skosz-

pinot noir, legendarne Lacryma Christi del Vesuvio od Grotta del Sole, czerwone wytrawne Chateau Franc Baudron z okolic Saint Emilion, różowe Vieux Parc z południa
Francji czy orzeźwiającego niemieckiego rieslinga z Rheingau aż po słodkie wino
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Olivares z Hiszpanii, wytwarzane z owoców starych winorośli szczepu monastrell.
To ostatnie okazało się nie tylko idealnym dodatkiem do deseru przygotowanego
przez Konrada Birka, ale także świetnym deserem samym w sobie. Więcej o sztuce
winiarskiej przeczytacie w „Temacie numeru”.
Prócz podróży przez smaki i aromaty win z całego świata eksperci Akademii Smaku
zaserwowali gościom niesamowite dania, specjalnie dobrane do danego rodzaju
wina. Na warsztatach kulinarnych można było spróbować m.in.: marynowanych
plastrów ośmiornicy przyrządzonych metodą sous-vide, combrów jagnięcych czy
łososia z puree brokułowym. Przepisy na potrawy zdradzamy w dziale „Szef kuchni
poleca”.
Uczestnicy czwartych warsztatów Akademii Smaku wychodzili z Centrum Domowych Inspiracji w wyśmienitych humorach, nie tylko z powodu degustacji wina…
Równie zajmujące było bowiem wspólne gotowanie i konsumowanie potraw oraz
wykład Jana Czyża, prawdziwego znawcy i miłośnika wina.
Zapraszamy!
Redakcja Akademii Smaku Siemens
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skat i ciężkiego vinho verde o zawartości alkoholu sięgającej 13%, przez włoskie

Od redakcji

tować aż 8 różnych gatunków wina. Od białego musującego wina ze szczepu Mu-

Ekscytujące piękno,
futurystyczna technologia.
www.siemens-home.pl

Aktualnie projektanci wnętrz kuchennych coraz częściej
proponują proste formy wkomponowane w otwartą, jasną
przestrzeń. Najnowsze modele urządzeń Siemens świetnie
spełniają te wymagania. Zarówno piekarniki, płyty
grzewcze, jak i chłodziarki oraz okapy wyróżniają się
ponadczasowym wzornictwem o niezwykle eleganckiej,
oszczędnej linii. Ekskluzywna obudowa z materiałów

najwyższej jakości kryje innowacyjne rozwiązania
i zaawansowaną automatykę, która zapewnia
urządzeniom maksymalną samodzielność i efektywność.
Kontrolowane przez elektroniczne systemy sensorowe,
pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych
efektów. Dla Twojego komfortu i dla dobra natury.
Więcej informacji: www.siemens-home.pl

Siemens. The future moving in.
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Znawca wina współpracujący z firmą Kondrat Wina Wybrane
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Od kiedy spróbował pierwszego Coteaux du Layon we Francji – zakochany

Ekspert Akademii Smaku Siemens

Jan Czyż
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national Vintage. Uzyskał dyplom magistra we Francji, na Węgrzech i w Portugalii. W czasie studiów odwiedził dużą część regionów winiarskich Europy.
Odbył półroczny staż na uniwersytecie w Santiago, w Chile, gdzie zajmował
się promocją lokalnych producentów wina. Był też zaangażowany w innowacyjny projekt rewitalizacji winnic na Ibizie. Studiował ogrodnictwo w Warszawie i w Angers we Francji.

W Polsce zajmuje się między innymi szkoleniami. Od kilku lat prowadzi degustacje i kursy dla miłośników wina i profesjonalistów. Szczególnie interesuje
go marketing wina – estetyczne i socjologiczne aspekty wyboru i spożywania
wina. Pisze głównie we współpracy z firmą Kondrat Wina Wybrane. Tu zajmuje się także internetowym rynkiem wina i szkoleniami. Jego marzeniem jest
realizacja foto i video reportaży w najciekawszych winnicach.
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w smakach wina. Ukończył międzynarodowe studia winiarskie Master Inter-

WINO W KUCHNI
Aromat wina
Jednym z podstawowych aspektów wina, poza kolorem i smakiem, jest jego
aromat. Podczas degustacji, zazwyczaj najwięcej uwagi poświęcamy zapachom i to właśnie one odgrywają największą rolę. Za pomocą zapachu wina
możemy określić wiele jego cech.

jej rodzaju wina mają inny zapach. Kolejnym źródłem jest proces fermentacji.
Drożdże w momencie zamieniania cukru na alkohol, prócz alkoholu i dwutlenku węgla, produkują również związki aromatyczne, które mają decydujący
wpływ na finalny aromat. Nie można zapomnieć także o procesie dojrzewania
wina w beczce. Dąb, który został użyty do przygotowania beczki, w zależności
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od tego jak został wytworzony, pozostawia więcej bądź mniej aromatu.
Zapachów w winie możemy odnaleźć mnóstwo, można wyróżnić kilka rodzin
zapachów, jak np. aromaty owocowe, balsamiczne, zwierzęce czy roślinne.
Musimy jednak pamiętać, że zmysł węchu jest bardzo subiektywny. Każdy
człowiek dany zapach może odczuwać indywidualnie. Jan Czyż zwraca uwagę
na to, że czasami zapachy, które są bardzo dziwne, są przez ludzi najbardziej
pożądane: „Najdroższe na świecie wina mają dziwny smak i dziwny aromat” –
dodaje ekspert Akademii Smaku.
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aromatów w winie. Pierwszym z nich jest odmiana winorośli. W zależności od

WINO W KUCHNI

Na warsztatach Akademii Smaku ekspert Jan Czyż wyróżnił 3 główne źródła

Degustacja wina
Degustacja wina to dla znawcy sztuki winiarskiej
sprawa najwyższej wagi. „Aby lepiej zrozumieć wino,
sposób w jaki zostało wytworzone, żeby podać je do
odpowiedniej potrawy, musimy umieć je degustować”
– podkreśla Jan Czyż. Nie w każdym miejscu na świecie degustacja wygląda tak samo. Na przykład w niektórych winiarniach do kosztowania wina używa się
szklanek, a nie kieliszków.
Smakowanie wina odbywa się w 3 podstawowych etapach. Pierwszym jest ocena wyglądu – skupiamy się
wtedy przede wszystkim na kolorze i gęstości. Drugim
etapem jest ocena aromatów wina, tzw. 3 nosy – zapach, który czujemy po powąchaniu po raz pierwszy,
po wymieszaniu w kieliszku oraz woń pozostała po
wypiciu. Ostatnią fazą jest ocena smaku wina, również
odbywająca się na 3 poziomach: ataku, czyli pierwszego odczucia, następnie oceniamy to, jak smak się rozwija i ostatecznie oceniamy finisz, czyli jak długo smak
utrzymuje się w naszych ustach.
Istnieje kilka ważnych elementów, o których należy
pamiętać podczas degustacji tego trunku. Ważne jest
np. samo pomieszczenie, w którym odbywa się smakowanie wina. Powinno być jasne, aby można spokojnie ocenić barwę trunku i bezzapachowe, byśmy mogli wyczuć dokładnie aromat wina. Ważne jest też to,
abyśmy oczyścili swój umysł, byśmy w pełni mogli skupić się na próbowaniu trunku.
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Jak podawać wino?
Aby wino w pełni mogło rozwinąć swój smak, powinno być również dobrze zaserwowane. Chociaż
nasz ekspert uważa, że do wina powinno się podcho-
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nych” wytycznych nazbyt poważnie, wymienia kilka
podstawowych zasad podawania wina.
Bardzo ważnym elementem podczas podawania wina
jest jego temperatura. Białe wina, różowe oraz musujące schładzamy dosyć mocno – w zależności od
gatunku do ok. 6-12 stopni. Czerwone wina podajemy w temperaturze ok. 15-18 stopni. Równie ważny
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dzić z rozsądnym dystansem i nie traktować „sztyw-
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gdyby był on duży z cienkiego szkła, aby aromaty
wina mogły się swobodnie rozchodzić.
Należy również pamiętać o podstawowych zasadach
savoir-vivre. Przed podaniem gościom należy niewielką ilość skosztować, następnie napełnić około 1/3
kieliszka, rozpoczynając nalewanie od prawej strony.
Serwując wino, trzymamy zawsze za dolną część butelki, nigdy za szyjkę.
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jest kieliszek, w którym wino jest podane. Najlepiej,

Dobieranie wina
do potraw
Dobrze dobrane wino do naszego dania
może jeszcze bardziej uwydatnić jego smak
i sprawić, że będzie jeszcze lepsze. Sztuka
dopasowywania win nie jest jednak taka
prosta. „Zawsze dobrze po prostu spróbować
danego połączenia, żeby stwierdzić, czy jest
ono dobre” - mówi nasz ekspert.

cych dopasowywania win do potraw. Mówi
się o tym, że do dań głównych wybieramy raczej wina wytrawne i półwytrawne. Do drobiu białe wino, zaś do czerwonych mięs wina
czerwone. Potrawy słodkie, desery łączymy
z winami słodkimi.
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FOOD DESIGN

WINO W KUCHNI

Istnieje kilka podstawowych reguł dotyczą-
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smaku naszej potrawy ani odwrotnie. Powinniśmy próbować zrównoważyć oba smaki.
Przy tej decyzji możemy kierować się kilkoma czynnikami: ciężarem potrawy, kwasowością, słodkością albo też stylem wina.
Nie zapominajmy również o tym, że tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest
to, aby dana kombinacja nam smakowała.
Nie musimy koniecznie trzymać się reguł, bo
nie zawsze muszą one być w naszym guście.
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Należy pamiętać, aby wino nie zdominowało

Zasady są po to,
żeby je łamać
Wywiad z Janem Czyżem, Kondrat Wina Wybrane
Mówiłeś dziś bardzo dużo o aromacie wina i o zapachu jako najważniejszym zmyśle
w trakcie rozpoznawania i oceniania jakości wina. Skąd się bierze tak bogaty aromat
wina? Ile różnych zapachów możemy w nim odnaleźć?
Są trzy źródła aromatów w winie. Zapachy w winie biorą się po pierwsze z odmiany winorośli, a więc
chodzą z procesów fermentacji - drożdże, zamieniając cukier na alkohol, produkują także związki
aromatyczne. No i trzecie źródło zapachu w winie: beczka, czyli proces dojrzewanie wina w beczce.
Jeśli została użyta beczka dębowa, to pozostawi ona w winie aromat, który zależy od tego, jak beczka została przygotowana, wypalona oraz czy była wcześniej używana czy nie. W zależności od tych
czynników nadaje ona winu więcej albo mniej aromatu.
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Czy wszystkie z tych zapachów, które dzisiaj dawałeś do rozpoznawania naszym uczest-

Okiem eksperta

samych owoców. Każda odmiana winorośli będzie miała troszkę inny zapach. Po drugie zapachy po-
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Tak, jak najbardziej, aromatów w winie są dziesiątki a nawet setki. To nie jest tak, że w jednym winie
odnajdziemy 50 różnych zapachów, chociaż może ktoś by odnalazł. Różne wina mają różne zapachy,
ale mówiąc o winie jako takim, możemy w nim odnaleźć przeróżne aromaty. Zapachy owocowe, zwierzęce, roślinne, balsamiczne. Tych zapachów jest bardzo, bardzo dużo.
Czy wszystkie z tych zapachów – pamiętam, że pojawił się np. zapach skóry – są pożądane w winie?
Tak, akurat zapach skóry nie musi być wadą wina. Jest to zapach, który najczęściej pojawia się w przypadku czerwonych win dojrzewających w beczce. Czasami jest tak, że dany zapach może być wadą
albo wprost przeciwnie. W zależności od interpretacji, od tego, jaki był zamysł winiarza.
Jakie znaczenie dla aromatu ma odmiana winorośli?
Powiedziałbym, że zasadnicze. Odmiana winorośli w ogóle jest takim podstawowym aspektem wina.
Sauvignon blanc ma swój profil aromatyczny, Chardonnay swój, Gewurztraminer ma zupełnie inne
zapachy. Oczywiście dana odmiana winorośli przejawia się na rożny sposób w zależności od tego,
w jakich warunkach zostało wytworzone wino, w jakim miejscu była uprawiana winorośl. Ale odmiana
winorośli ma zasadnicze znaczenie dla aromatów.
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nikom, to składowe aromatów, które możemy znaleźć w winie?

Okiem eksperta
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Czy faktycznie można już z samego aromatu wina wydobyć z niego tyle informacji

Jak podawać i degustować wino, żeby osiągnąć pełnię aromatu i smaku?

o tym, jak powstało?
Są różne zasady. Myślę, że dobrze jest podchodzić do wina „na luzie” i poddawać je, smakować tak,
Myślę, że można wydobyć trochę informacji, oceniając wino po zapachu. Osoba wprawna może od-

jak się nam podoba. Przede wszystkim warto próbować różnych win, różnych smaków, nie zatrzy-

gadnąć nawet odmianę winorośli, nie zawsze oczywiście, ale może się udać. Ale też nie odgadniemy

mywać się na jednej odmianie na jednym typie wina, które kiedyś kupiliśmy i nam zasmakowało.

wszystkiego. Na świecie jest tak dużo różnych win, tak dużo państw, regionów winiarskich, metod

Próbować różnych, nie przejmować się aż tak bardzo wytycznymi i zasadami. Na pewno ważna

produkcji, że nie jesteśmy w stanie ani po aromacie, ani nawet po kolorze i smaku wina stwierdzić,

jest odpowiednia temperatura wina. Białe wino lekko schładzamy, wina musujące, różowe zawsze

skąd dokładnie ono pochodzi. Po prostu jest to obarczone dużym ryzykiem błędu. Możemy domnie-

schładzamy do dosyć niskiej temperatury, w zależności od typu wina od 6 do 12 stopni. Czerwone

mywać pewne cechy, źródło wina, miejsce gdzie było uprawiane, szczep.

wino też nie powinno być za ciepłe. Dobrze jest mieć przyzwoity kieliszek z cienkiego szkła, dosyć
duży, żeby aromaty mogły się w pełni objawić. Można by jeszcze długo wymieniać, ale to są te najważniejsze zasady.

Dziś mamy do degustacji 8 gatunków wina. Czy któreś z nich mógłbyś nazwać swoim
ulubionym?
Nie mam jednego ulubionego wina, ale jest jedno, które jest mi dosyć bliskie. To jest wino niemieckiego producenta z regionu Rheingau - Franka Fausta, który był niedawno w Polsce. Jest to riesling
z cukrem resztkowym. Bardzo przyjemne wino, wytworzone w sposób bliski naturze, bez używania
sztucznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów. Przez człowieka, który jest prawdziwym
rzemieślnikiem.
Są wina, które, można powiedzieć, wytworzone zostały przez fabryki. Tutaj mamy do czynienia z wi-
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Jak oceniłbyś wiedzę naszych uczestników?
Trudno mi było to ocenić, bo zawsze są osoby, które nie miały wcześniej styczności z degustacją,
czy nie interesowały się wcześniej winem. Są osoby, które mają dużą wiedzę. Myślę, że ogólnie poziom wiedzy jest wysoki, co zresztą można zaobserwować w Polsce coraz częściej. O winie się dużo
mówi, jest dużo artykułów, dużo audycji w radio, więc poziom wiedzy stale się podnosi. Uczestnicy
Akademii Smaku Siemens sporą wiedzą już dysponują.
Dzisiejsze warsztaty są warsztatami kulinarnymi, chciałabym Cię więc zapytać o podstawowe zasady dobierania wina do potraw.
Znowu trudno wymienić na przykład trzy podstawowe reguły. Jeżeli mamy taką możliwość, zawsze
dobrze po prostu spróbować danego połączenia, żeby stwierdzić czy jest ono dobre. Możemy kierować
się ciężarem wina i ciężarem potrawy. Lekkie wina podajemy raczej do lekkich potraw, ciężkie wina
do ciężkich potraw. Możemy kierować się samym smakiem. Jeżeli w potrawie jest wysoka kwasowość,
tcytryna, jakieś inne składniki, które są kwaśne, dobieramy do niej raczej wino o wysokiej zawartości
kwasów. Jeżeli mamy słodką potrawę, deser, raczej dobieramy wino słodkie. Chociaż są też inne podejścia. Francuzi, na przykład, podają do sera z przerostem niebieskiej pleśni, czyli potrawy wytrawnej,
słodkie wino. Do foie gras także podają wino słodkie. Możemy kierować się tutaj także samym stylem
wina, czyli tym, czy wino dojrzewało w beczce, czy ma dużo tanin. Tych zasad jest trochę, zachęcam do
próbowania, eksperymentowania. Nie zawsze białe wino jest dobre do drobiu, nie zawsze czerwone
wino tylko do czerwonych mięs. Możemy naprawdę łamać te reguły i sprawdzać, jakie połączenia są
przyjemne i dają coś nowego. Trzeba pamiętać, że wino w połączeniu z jedzeniem nie powinno zabić
smaku potrawy, ani smak dania nie powinien zabić wina. To powinno być po prostu dobre połączenie.

Okiem eksperta

produkcji - od momentu posadzenia winorośli, po zabutelkowanie, a nawet projekt etykiety.
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nem, które naprawdę zostało zrobione przez jednego człowieka, który był obecny przy całym procesie
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Składniki dla 4 osób:
400 g ugotowanej do miękkości ośmiornicy
12 szt. marynowanych małży w zalewie (ew. mięso małży)
8 pomidorków cherry pokrojonych w cząstki
1 obrane i pokrojone w kostkę mango
1 obrany, oczyszczony i pokrojony w kostkę ogórek
¼ obranego i oczyszczonego melona
1 łyżka kaparów z zalewy

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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Pokrojoną w plastry ośmiornicę połączyć z pomidorkami, mango,
ogórkiem, melonem i kaparami. Całość zamarynować w kremie
balsamicznym, soku z limonki, oliwie z oliwek, posiekanej kolendrze i pieprzu cytrynowym. Przed podaniem delikatnie wymieszać
z kiełkami i posypać serem parmezan.

MARYNOWANE
PLASTRY OŚMIORNICY
Z MAŁŻAMI
I CHRUPIĄCĄ SAŁATKĄ
Z OWOCÓW
POŁUDNIOWYCH
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100 g kiełków groszku cukrowego (ew. innej ulubionej sałaty)
4 łyżki świeżo tartego sera parmezan

Szef kuchni poleca

4 łyżki białego kremu balsamicznego
Sok z 1 limonki
2 łyżki oliwy z oliwek
Kilka listków świeżej bazylii
1 łyżeczka pieprzu cytrynowego
Sól do smaku

COMBRY JAGNIĘCE
Z SAŁATKĄ
Z KARCZOCHÓW
I RUKOLI ORAZ
SEREM LE RUSTIQUE
Składniki dla 4 osób:

siemens akademia smaku
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Marynata:
4 łyżki oliwy z oliwek
1 gałązka rozmarynu
1 łyżeczka grubo mielonego czarnego pieprzu
1 rozgnieciony ząbek czosnku
Sól, mielona papryka wędzona (słodka) do smaku
4 marynowane karczochy z zalewy
1 krążek sera Le Rustique (ser typu camembert)
1 pęczek sałaty rukola
1 łyżka pokrojonych w paski suszonych pomidorów
1 łyżka uprażonych orzeszków pinii
4 pomidory cherry
Sos vinaigrette:
2 łyżki musztardy Dijon
½ szklanki oliwy z oliwek
1 łyżeczka świeżego estragonu
2 łyżki octu estragonowego
Sól, pieprz, cukier do smaku
¼ szklanki bulionu drobiowego
1 mała cebula szalotka

Sposób przygotowania:
Umyte i oczyszczone combry zamarynować we wszystkich składnikach marynaty i odstawić do lodówki na 3 godziny.
Sos vinaigrette: musztardę, estragon i ocet estragonowy połączyć
i dokładnie zmiksować. Doprawić do smaku solą, pieprzem i cukrem. Następnie, ubijając powoli, wlewać oliwę. Gdy sos zacznie
gęstnieć, wlać bulion i dodać drobno posiekaną szalotkę.
Umytą sałatę wymieszać z suszonymi pomidorami, marynowanymi karczochami, orzeszkami pinii i pokrojonymi w cząstki pomidorami cherry. Przed podaniem połączyć z sosem vinaigrette.
Mięso wyjąć z marynaty, obsmażyć na patelni, a następnie piec
15-20 minut w temperaturze 180°C. Soczyste mięso wyjąć z piekarnika, pokroić na porcje wzdłuż kości i podawać z przygotowaną wcześniej sałatką oraz ciepłym serem Le Rustique.
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Szef kuchni poleca

4 combry jagnięce z kością, każdy po około 180 g

PIECZONY ŁOSOŚ
NORWESKI PODANY
NA PUREE Z BOBU
I KOZIEGO SERA
Z SAŁATKĄ Z KOPRU
WŁOSKIEGO I RZODKIEWKI
Składniki dla 4-6 osób:
600 g filetu z łososia norweskiego bez skóry
Marynata:
4 łyżki oliwy z oliwek
1 świeża papryczka chili (posiekana)
2 ząbki czosnku (wyciśnięte)
Sól, pieprz grubo mielony do smaku

Sałatka:
1 bulwa kopru włoskiego pokrojonego w cienkie plastry
1 pęczek umytej i pokrojonej w paseczki rzodkiewki
½ pęczka posiekanej natki pietruszki
Kilka liści sałaty freeze
1 mały pęczek posiekanej kolendry
Sos vinaigrette:
2 łyżki musztardy Dijon
2 łyżki soku z cytryny
½ szklanki oliwy z oliwek
½ pęczka posiekanego szczypiorku
Sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Umyty, oczyszczony i osuszony filet z łososia norweskiego kroimy
na 4 równe części i marynujemy we wszystkich połączonych składnikach marynaty. Bób miksujemy w blenderze z kozim serem, oliwą z oliwek, sokiem z cytryny i doprawiamy do smaku. Łososia pieczemy w temperaturze 200°C przez 15 minut. Wszystkie składniki
sałatki łączymy, dodajemy sos vinaigrette i doprawiamy do smaku.
Posiekaną rukolę łączymy z puree z bobu. Na tak przygotowanym puree
układamy łososia norweskiego, dekorujemy chrupiącą sałatką i skrapiamy pozostałym sosem vinaigrette
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Puree z bobu:
400 g ugotowanego, obranego bobu
100 g sera koziego
½ posiekanego pęczka sałaty rukoli
2 łyżki oliwy z oliwek
Sok z 1 cytryny do smaku
Sól, pieprz do smaku

Składniki dla 4 osób:
500 g mrożonych śliwek
1 łyżka masła
Lampka czerwonego, słodkiego wina
Do smaku utarte w moździerzu: cynamon, imbir, goździki, anyż,
cukier
Kilka kruchych, korzennych herbatników
250 g chałwy waniliowej
250 g serka Philadelphia
Otarta skórka z 1 cytryny

siemens akademia smaku
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W robocie kuchennym utrzeć chałwę z serkiem i otartą skórką cytrynową (można dodać trochę bitej śmietany).
Uduszone śliwki, chałwę z serkiem oraz pokruszone herbatniki układać na przemian w małych szklankach. Tak przygotowany deser
wstawić na około 20 minut do lodówki.

MUS ŚLIWKOWY
Z PRZYPRAWAMI
KORZENNYMI
I KREMOWYM SERKIEM
Z CHAŁWĄ

Szef kuchni poleca

Śliwki obsmażyć na maśle, dodać czerwone wino, przyprawy i gotować aż część wody odparuje i powstanie gęsty sos (dodatkowo można zmiksować je blenderem).
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Szef kuchni poleca

Sposób przygotowania:

Jak szybko wyczyścić płytę
w trakcie gotowania?

32
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Ułatwi Ci to funkcja shortClean. Gdy płyta zabrudzi
się w trakcie smażenia lub gotowania, aktywowanie
funkcji wyłączy ją na 20 sekund, a Ty będziesz mógł
szybko wyczyścić płytę i dalej cieszyć się nieskazitelną
czystością swojej kuchni.

POTRAWY ROZŁOŻONE
NA CZYNNIKI PIERWSZE
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku

A co zaproponowałeś zamiast zupy?
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Od kuchni

W dzisiejszym menu nie ma przypadku. Dzisiaj chcieliśmy położyć największy nacisk na
wina i przedstawić naszym gościom całą ich charakterystykę. Dlatego najpierw otrzymałem informacje od naszego sommeliera, jakie wina chciałby zaprezentować i jaki
kontrast będzie chciał dzisiaj zaprezentować gościom. Do tego zestawu win przygotowałem potrawy. Właśnie dlatego, nie było dzisiaj żadnej zupy, gdyż do zup przeważnie
nie podaje się wina – czasami tylko wina musujące.
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Przystawkę z owoców morza - dokładnie z ośmiornicy i małży. Potem zaserwowaliśmy
pierś z kaczki podaną z karmelizowanymi gruszkami, następnie pojawił się łosoś podany na purée z bobu z kozim serem. Serów trochę się u nas dziś przewinęło w kuchni,
bo sery z winami są nierozerwalnie związane. Po rybie podaliśmy comber z jagnięciny
nowozelandzkiej z sałatką z karczochów, zapieczony z serem typu camembert, który
pełnił rolę sosu. Ładnie rozlewał się na talerzu, a mięso można było w nim maczać.
Zakończyliśmy oczywiście na słodko. Deser był połączeniem śliwek, chałwy i herbatników z przyprawami korzennymi, dzięki czemu uzyskaliśmy wiele ciekawych aromatów
i połączeń. W połączeniu z winami wyszła z tego niesamowita bomba kulinarna.

Pod względem doboru i różnorodności potraw było dziś wyjątkowo ciekawie i smakowicie. A czy w którymś z wymienionych dań wino jest
także składnikiem?
Staraliśmy się tego unikać, ponieważ każda z potraw była popijana winem. Jednak do
jednej potrawy musieliśmy dodać odrobinę półsłodkiego węgierskiego Tokaju. Został
użyty do aromatyzowania karmelizowanych gruszek. Chodzi nam tylko i wyłącznie
o aromat wina, gdyż potem, w trakcie gotowania, wino jest odparowywane czyli redukowane. Alkohol unosi się nam z garnka, a w garnku zostaje sama redukcja, czyli
właśnie aromat wina.
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Od kuchni

Czy dzisiejsze menu przygotowywałeś specjalnie do win, które wybrał
nasz ekspert w dziedzinie win - Jan Czyż?

Od kuchni

Po pierwsze muszą być to wina naprawdę wyjątkowo aromatyczne, raczej powinniśmy unikać tych
najtańszych. Muszą to być wina dobre, których
aromat wpłynie na potrawę. Często przygotowując na przykład sosy, wino redukuje się o połowę,
a czasami jeszcze więcej. Tak naprawdę w garnku
zostaje nam intensywny smak i nie więcej niż ok.
200 ml samego płynu (półtoralitrowej butelki). Po
drugie musimy sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, jaki dana potrawa ma mieć smak. Czy ma
być to wino wytrawne, a może półsłodkie? Do
deserów, konfitur możemy śmiało wykorzystać
wina słodkie. Czasami, gdy kierujemy się jakimś
regionem i przygotowujemy danie z konkretnego
obszaru geograficznego, np. jagnięcinę z Nowej
Zelandii, to warto dobrać wino z Nowej Zelandii,
jeśli danie jest hiszpańskie, dobrze połączyć produkty hiszpańskie z winem hiszpańskim.
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autor zdjęcia

Akademia Nikona

MICHAŁ LEJA
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Zaserwowałeś gościom Akademii Smaku prawdziwą ucztę smaków i aromatów. Czy w takiej sytuacji nie jest łatwo o
przesadę? Na co trzeba uważać, dobierając wina do potraw?
Dzisiaj na warsztatach faktycznie działo się bardzo
wiele. Naprawdę wszystkiego było dużo, połączyliśmy wiele składników, które można było degustować w towarzystwie win. Każda potrawa została
rozłożona na czynniki pierwsze, głównie przez
naszego sommeliera i na jego potrzeby właśnie.
Na ogół należy trzymać się zasady, która mówi,
że smaków powinno być na talerzu jak najmniej.
Z drugiej strony mieliśmy dużo produktów do dyspozycji, więc uczestnicy warsztatów sięgali po nie.
Dania powstały w związku z tym dość skomplikowane i pracochłonne. Summa summarum wyszło
to jednak bardzo efektownie i mam nadzieję równie smacznie. Myślę, że uczestnicy tych warsztatów wynieśli z nich wiele ciekawych informacji,
zarówno o kulinariach, jak i o sztuce degustacji
i serwowania win, które przygotował dla nich sommelier.
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Od kuchni

Czym muszą się charakteryzować wina
dodawane do potraw? Które gatunki
wina najlepiej nadają się do wykorzystania w kuchni?
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Magazyn kulinarno-lajfstajlowy inny niż wszystkie.
Ponad 200 smakowitych stron co dwa miesiące.
Także w wersji na tablety.

www.kukbuk.com.pl

www.facebook.com/kukbuk
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W KUCHNI

WINO
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Na językach

Wywiad z Andrzejem
Tucholskim,
jestKultura
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Co dzisiaj bardziej Cię zachwyciło – kuchnia i potrawy
czy może wino? A może połączenie obu?
Połączenie obu. Byłem już kiedyś na degustacjach różnych innych alkoholi - na smakowaniu whisky, na degustacji piwnej. Na chyba najbardziej oczywistej, bo
wydaje mi się, że o najdłuższej tradycji w Europie, degustacji wina jeszcze nigdy nie byłem. Dzisiaj pierwszy
raz miałem więc okazję oglądać sommeliera w akcji dowiedziałem się, jak nazywają się te wszystkie smaki
i aromaty, wszystkie trzy warstwy smakowe wina. Super
sprawa! Z drugiej strony, nigdy wcześniej nie miałem
styczności profesjonalnym gotowaniem. Mogłem więc
na własne oczy zobaczyć, jak się uwija masa ludzi pod
przewodnictwem osoby, która jest profesjonalistą i wyraża się w taki bardzo „kolorowy” sposób. Świetne wrażenie, fajne spotkanie z zawodowcami w gronie osób,
które interesuje zarówno kuchnia, jak i wino.
Które połączenie wina i potrawy najbardziej przypadło Ci do gustu?
Jestem pod wrażeniem wina pinot noir - tego, którego
przed chwilą próbowaliśmy. Jest takim winem, które pasuje po kolei z każdą potrawą. Jeśli chodzi o potrawy, to
póki co łosoś jest moim faworytem.
Prowadzisz bloga „jestKultura”, co byś powiedział
o kulturze picia wina w Polsce?
Polska jest ciekawym krajem, bo nie ma zdefiniowanej
kultury picia jednego alkoholu. Taka typowo wódkowa
jest Rosja, typowo winna jest Francja czy Włochy, typo-

Jestem dzisiaj naprawdę pod wielkim wrażeniem warsztatów kulinarnych organizowanych przez Siemensa.
Super atmosfera i fantastyczni ludzie. Wspaniale przyrządzone dania, które powstawały pod czujnym okiem
świetnych kucharzy, Konrada Birka i Roberta Wojnarowskiego. Obaj dawali cenne rady. Zwracali uwagę na najdrobniejsze szczegóły, taką staranność i perfekcjonizm
warto docenić. Nie zawsze ma się odwagę o pewne
rzeczy zapytać, więc kiedy specjalista sam zwróci na to
uwagę, uczestnikom warsztatów jest o wiele łatwiej.
Możliwość próbowania potraw z różnymi winami i możliwość oceny, porównania jak dane wino spasowało do
potrawy, również jest bardzo cennym doświadczeniem.
To wiedza, której ciężko nauczyć się z książek, opisów.
Nie zawsze bowiem opisy mają dużo wspólnego z rzeczywistością. Nauka poprzez próbowanie i degustację
jest znacznie cenniejsza. Dzięki niej zdobywamy dużo
lepsze doświadczenie, które o wiele łatwiej potem wykorzystać.
O jakich ciekawych wskazówkach udało Ci się dzisiaj
dowiedzieć od naszego eksperta, sommeliera? Może
coś o podawaniu wina albo o tym, jak je łączyć z potrawą?

wo piwne są Czechy i Niemcy. Są też kraje słynące z produkcji
i picia whisky, a Polska to taki wielki miszmasz. Są ludzie - typowi piwosze, ale są też ludzie, którzy uwielbiają wina, choć
jest ich znacznie mniej. Są też tacy, którzy kontynuują taką
krakowsko-warszawską szkołę picia wódki, jako formę spędzania wieczoru. To jest ciekawa kwestia. Podoba mi się to, że
nie mamy jednego kulturowo narzuconego sznytu. Mam na
przykład znajomego z Frankfurtu, który nie lubi piwa i przez
to czuje się w swoim kraju trochę tłamszony, przez to, że jest
Niemcem i woli wino. U nas jest pod tym względem pełna
swoboda.
Udało Ci się dziś podpatrzeć od naszego sommeliera jakieś
ciekawe wskazówki, sposoby na to, jak podawać wino albo
jak je degustować?
Wreszcie nauczyłem się obsługiwać - dzięki naszemu cudownemu ekspertowi – najprostszy, jak się okazuje, a dla mnie do
tej pory najtrudniejszy, otwieracz do win, który nie ma wsparcia, tylko jest taką najprostszą literką T z korkociągiem. To jest
na pewno szkoła na przyszłość (śmiech).

Jan Czyż zwrócił dziś uwagę na wiele ważnych aspektów podawania i degustowania wina, miał wiele
cennych uwag, jeśli chodzi o dobieranie win do potraw.

WINA WARTE
SPRÓBOWANIA
Wywiad z Anną
Miodońską,
Wino i kuchnia
ANNA MIODOŃSKA
WINO I KUCHNIA

Mówił o tym, jak istotna jest kwasowość wina, taniczność
w dobieraniu do konkretnej potrawy i do tego, jak ona jest
tłusta, jak słodka, jak zbalansowane są inne smaki.
Która potrawa w połączeniu z winem najbardziej Ci
dzisiaj smakowała?
Zdecydowanie jagnięcina. Nigdy nie zostanę jaroszem,
także zdecydowanie jagnięcina jest dziś moim faworytem.
Jestem jeszcze bardzo ciekawa deseru. Daje on bowiem
duże pole do popisu.
Czy smak lub aromat któregoś z win zaskoczył Cię dzisiaj? Miałaś może okazję spróbować jakiegoś wyjątkowo
ciekawego, niespotykanego na co dzień wina?
Nie pamiętam jego nazwy, ale było to włoskie wino z nietypowego szczepu spod Wezuwiusza. To było wino warte
spróbowania, ze względu na to, że trudno spotkać wina
z tak nietypowych szczepów. Moim zdaniem troszkę nie
pasowało do łososia, było zbyt delikatne. Z drugiej strony
próbowaliśmy także bardzo dobrego różowego wina, które
świetnie komponowało się z potrawą. Ciekawy pinot noir,
delikatny, ale pasujący do serwowanych dań i bordeaux,
które nie było ciężkie, a wręcz przeciwnie - bardzo lekkie,
bardzo świeże.
Wykorzystasz wskazówki naszych ekspertów w domu,
gotując potrawy i dobierając wino?
Na pewno zdecyduję się na zrobienie w domu jagnięciny, bo to jest mało znane mięso i bardzo rzadko używane
w polskiej kuchni. Warto je docenić, połączyć z winem,
które jeszcze dodatkowo wydobywa smak tej potrawy. To
jest rzecz, którą na pewno zastosuję w kuchni. W domu wykorzystuję część wiedzy zdobytej już wcześniej, na co dzień,
więc myślę, że to, czego dowiedziałam się dziś, to świetne
uzupełnienie mojej wiedzy i potwierdzenie własnych spostrzeżeń na temat wina w kuchni.

Wielka zwolenniczka win białych, doceniająca wspaniałe wina
czerwone. Od 6 lat związana z blogiem
http://wino-i-kuchnia.blogspot.com/ oraz redakcją magazynu
„Czas Wina”. Czuwa nad aspektem artystycznym winiarskich
publikacji w serwisie.

Na językach

KULTURA PICIA
WINA

Jak oceniasz dzisiejsze warsztaty w porównaniu
z innymi, na których do tej pory byłaś? Czego ciekawego można się było dowiedzieć na warsztatach Akademii Smaku?
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ANDRZEJ TUCHOLSKI
Autor bloga jestKultura mieszka i studiuje w Warszawie. Jest blogerem, konsultantem, trendwatcherem i komentatorem nowych
trendów. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się na blogu poświęconym szeroko rozumianej kulturze, kwestiom społecznym i nowoczesnemu, miejskiemu lifestyle’owi. Andrzej Tucholski prowadzi
go od sierpnia 2009 roku.
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Wino czy kuchnia? Co na dzisiejszych warsztatach
Akademii Smaku Siemens bardziej ci się podobało:
wino, kuchnia czy połączenie potrawy z winem?
Mam raczej problem ze zdecydowaniem, co bym wolał.
Bardzo lubię gotować i - choć może niebezpiecznie jest
to powiedzieć - lubię też wino. Wiedza o sztuce winiarskiej, którą zdobyłem dziś na warsztatach i możliwość
poznania tylu różnych smaków win i potraw, to wszystko bardzo wartościowe doświadczenia.
Czy znajomość kultury picia wina, zasad degustacji
jest przydatna dla każdego mężczyzny, który chciałby
się czuć dżentelmenem?
Myślę, że wino przyda się najbardziej do zaimponowania swoje kobiecie. Wielu mężczyzn wybiera najczęściej
piwo, czasem lepsze, rzemieślnicze, może whisky, ale
jeśli pijemy ze swoja damą, to wybrałbym jednak wino.
A tutaj warto wiedzieć, co wybrać. Nie należy sięgać po
najprostsze, najbardziej dostępne produkty, tylko faktycznie poszukać rzetelnych informacji i wybrać. Do tej
pory nie wiedziałem, jak wina dobierać do konkretnych
dań. A to jest wspaniała sprawa, zwłaszcza, jeśli nasza
partnerka zaprosi nas na jakąś wykwintną kolację. Doskonale byłoby dodać od siebie dobrze dobrane wino
i mieć w tej wspólnej uczcie także swój wkład. To na
pewno kobiecie zaimponuje.
Które z połączeń potrawy z winem dziś najbardziej
przypadło Ci do gustu?

Na twoim blogu zdarzają się wpisy na przykład o piciu
whisky, a czy masz w planach może też artykuły o winie,
właśnie o kulturze picia wina?
Jak najbardziej chciałbym zamknąć właśnie winem trylogię,
na którą składają się do tej pory teksty o whisky i rzemieślniczym piwie. Chcę dopełnić ten cykl artykułów, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co pić dobrze, a nie po prostu. Żeby w piciu nie
chodziło o to, żeby się upijać, nie chodziło o procenty, tylko
o cały rytuał spożywania, z głową, wiedzą, rozsądnie.
Jakie wskazówki z dzisiejszych warsztatów będziesz mógł
wykorzystać w tekście na blogu? Co byś poradził swoim czytelnikom?
Poradziłbym rozsądne dobieranie win, właśnie pod całą okazję, a nie tylko to, co nam pasuje. To nie jest tak, że lubimy
półsłodkie czerwone wina z Francji, więc pijamy cały czas to
samo. Powinniśmy fatycznie rozdzielić białe wina słodkie,
półsłodkie, czerwone, różowe i dobierać je do odpowiednich
okazji. Wtedy tworzymy z posiłku całość pod względem smaku i aromatu.
Jak dżentelmen odnajduje się na dzisiejszych warsztatach,
jaka atmosfera panuje w Centrum Domowych Inspiracji?
Jest tu bardzo przyjemnie. Jest dość sfeminizowane otoczenie, ale odnajduję się w nim świetnie (śmiech). Jak już mówiłem bardzo lubię gotować, uważam, że jest to umiejętność,
jaką każdy mężczyzna powinien posiąść. Imponuje mi to, co
tutaj widzę w kuchni i chciałbym choćby po trosze potrafić tak
przygotować danie, jak zrobił to szef kuchni Akademii Smaku
razem z gośćmi dzisiejszych warsztatów.

Bardzo smakowało mi wino ze szczepu pinot noir podane
do jagnięciny. Jagnięcina w Polsce nie jest w domach zbyt
popularna. Zdarzyło mi się już kiedyś ją przygotowywać, ale
teraz wiem, jak przyrządzić ją lepiej i jakie wino do niej pasuje. Na pewno wykorzystam wskazówki ekspertów związane z tym daniem i winem, zwłaszcza, że byłam w sekcji,
która robiła jagnięcinę, więc mogłam bardzo wiele podpatrzeć i teraz bez wątpienia wypróbuję te sposoby w domu.
A co myślisz o kulturze picia wina w Polsce?
Myślę, że ludzie coraz częściej wybierają wino zamiast
innych trunków alkoholowych, ale nadal wiele osób nie posiada dużej wiedzy na temat sztuki winiarskiej, nie wie, jak
wino podawać, by w pełni pokazać jego aromat. Uważam
jednak, że będzie się to zmieniać, a znajomość wina będzie
coraz bardziej powszechna. Moim zdaniem wino najlepiej
sprawdza się w kuchni, w towarzystwie dobrych potraw.
Tylko musimy się nauczyć, jak łączyć ze sobą te dwie rzeczy. Trzeba mieć świadomość, że na smak wina wpływa też
sposób podania czy nawet kształt kieliszka… Często tego
jeszcze nie wiemy, nie mamy, ale na pewno wszystko idzie
w dobrym kierunku.
A co dla Ciebie jest najważniejsze w winie? Smak, połączenie z potrawą czy może aromat?
Mówiąc szczerze, dla mnie zawsze smak był najważniejszy.
Dzisiaj jednak postarałam się - tak jak prosił ekspert Akademii Smaku - bardziej powąchać każdy z gatunków wina
i rzeczywiście wrażenia są niesamowite, kiedy poświęci się
odpowiednią ilość czasu i skoncentruje na tym, by powąchać wino przed skosztowaniem. Teraz na pewno będę
zwracała większą uwagę na ten aspekt wina.

MARTA KRAWCZYK
Marta Krawczyk pokazuje świeże i niebanalne spojrzenie na
gotowanie, które może zamienić się w znakomitą przygodę.
Autorka podaje przepisy na nowe i atrakcyjne potrawy - a przede
wszystkim pyszne! Marta Krawczyk jest zresztą nie tylko bardzo
popularną blogerką, ale także felietonistką kulinarną propagującą
zdrowy styl życia.

Na językach

Na językach

Wywiad z Łukaszem Kielbanem, autorem bloga
Czas Gentlemanów

Jest, jak najbardziej. Uczę się dopasowywać je do potraw, może nie jestem jeszcze ekspertem w tej dziedzinie, ale z każdym dniem coraz lepiej mi to wychodzi.
Ostatnio dużo czytam o sztuce łączenia win z potrawami. Bardzo się cieszę, że przyszłam właśnie na te warsztaty. Wiele ciekawych rzeczy się dziś dowiedziałam od
Jana Czyża, też takich, o których nie miałam zielonego
pojęcia. Na moim blogu najłatwiej znaleźć potrawy typowo dla dzieci, ale staram się także przygotowywać
ciekawe dania dla całej rodziny, a także te na wieczory
we dwoje czy spotkania z przyjaciółmi. Znajomość zasad degustacji i podawania wina na pewno bardzo mi
się przyda.
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PIĆ DOBRZE,
A NIE PO PROSTU

Ja dziś trochę chyba wyszedłem przed szereg, bo pasowało
mi do łososia Bordeaux, co – jak się później dowiedziałem nie wypada. A jednak jakoś mi to połączenie pasowało. Mimo,
iż podobno jest to faux pas, chętnie bym tym winem uzupełnił
całe danie.

Miałaś dziś okazję spróbować kilku gatunków wina, który z nich najbardziej przypadł ci do gustu?

Wywiad z Martą Krawczyk, autorką
bloga Czym chata bogata

Autor bloga Czas Gentlemanów, z wykształcenia
historyk pochodzący z Poznania, udowadnia
na swoim blogu, ze idea bycia mężczyzną z klasą
wciąż ma zwolenników a gentlemani jeszcze nie
wyginęli. Stara się zainspirować czytelników do
pracy nad sobą i poszukiwania stylu we własnym
życiu.

Prowadzisz bloga „Czym chata bogata”,
czy w Twoim domu jest też miejsce na wino?

WINO NAJLEPIEJ SPRAWDZA
SIĘ W KUCHNI

ŁUKASZ KIELBAN
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Jak zadbać o właściwą
temperaturę w chłodziarce?
Chłodziarki wyposażone w inteligentną technologię sterowania freshSense, rejestrują każdą zmianę temperatury i podejmują odpowiednie kroki w celu wprowadzenia
natychmiastowej korekty. Dzięki temu wszystkie produkty w Twojej chłodziarce będą świeże i pyszne.
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KAWA
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