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ŚWIAT W FILIŻANCE
Kawa towarzyszy ludziom na całym świecie od wielu, wielu lat. Mało kto, jednak
wie, że w kuchni może służyć nie tylko jako napój do deserów, ale może nadać
wytrawnej potrawie oryginalny i niepowtarzalny smak. Podczas piątych warsztatów Akademii Smaku Siemens, ekspert w dziedzinie kawy, Marcin ‘Makiato’
Wójciak, z wielką pasją opowiadał o tajnikach parzenia tego energetyzującego
trunku.

krem z kalafiora z kawową pianką, polędwiczki z sosem kawowo – czekoladowym
czy gruszkę w słodkim karmelowym sosie, ale również dowiedzieli się, po czym poznać jakość kawy. Poznali tajniki jej parzenia i mogli przekonać się, czym różni się
Arabica od Robusty. Podczas warsztatów można było także odkryć, jak wiele aromatów posiada kawa.

3

siemens akademia smaku

Okazało się, że wszelkie wariacje na temat kawy są jak najbardziej pożądane, a
połączenia kaw mogą być naprawdę zaskakujące. Dzięki naszemu ekspertowi goście Akademii Smaku mogli poczuć się jak profesjonalni degustatorzy kawy. Marcin
wprowadził ich bowiem w tajniki cup tastingu. Nie zabrakło także widowiskowego
parzenia kawy, do którego nasz ekspert wykorzystywał narzędzia rodem z laboratorium chemicznego.
Uczestnicy warsztatów opuszczali Centrum Domowych Inspiracji uśmiechnięci i zadowoleni, pełni nowych wiadomości i przepysznych inspiracji. Zapewniali, że zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają w kuchni i będą starali się przekonać swoich
czytelników do eksperymentowania z kawą.
Zapraszamy do świata niepowtarzalnego smaku kawy!
Redakcja Akademii Smaku Siemens

Ściągaj z apetytem!
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Od redakcji

W trakcie spotkania nasi goście nie tylko spróbowali pysznych połączeń, takich jak:

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.

5

SPIS TREŚCI

7

EKSPERT AKADEMII SMAKU Marcin „Makiato” Wójciak

9

KAWA Smaki kawy

10

KAWA Cup tasting

13

KAWA Aromat kawy

14

KAWA Arabica czy Robusta?

17

OKIEM EKSPERTA Wywiad z Marcinem Wójciakiem

22

SZEF KUCHNI POLECA Gruszka w przyprawach korzennych

24

SZEF KUCHNI POLECA Pieczone polędwiczki wieprzowe z czekoladą i kawą

26

SZEF KUCHNI POLECA Wątróbka cielęca z karmelizowaną cebulą

28

SZEF KUCHNI POLECA Krem z kalaﬁora z pianką kawową

30

SEKRETY KUCHNI SIEMENS Koniec z przypalaniem potraw!

34

OD KUCHNI Kawa nie tylko do słodyczy. Wywiad z Konradem Birkiem

36

ŚWIAT W FILIŻANCE Fotorelacja

40

NA JĘZYKACH wywiad z Aleksandrą Krzyżanowską, 2smaki.pl

41

NA JĘZYKACH wywiad z Anią Kosterną-Kaczmarek, Czosnek w pomidorach

42

NA JĘZYKACH wywiad z Emilią Zientalą, Love Latte

43

NA JĘZYKACH wywiad z Pauliną Urbańczyk, Moja pasja smaku

44

SEKRETY KUCHNI SIEMENS Jak sprawdzić, czy program w zmywarce dobiegł końca

48

AKADEMIA SMAKU WINO W KUCHNI: Przyprawy i zioła: Szczypta smaku

Spis treści

OD REDAKCJI Podróż przez smaki i aromaty

5
siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

4

3

siemens akademia smaku

Ekspert Akademii Smaku Siemens
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oraz prowadząc własną firmę Makiato, współtworzy kulturę kawową w Pol-
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sce. Promuje picie świeżo palonej, stuprocentowej Arabiki. Szkoli baristów,
edukuje klientów kawiarni przez warsztaty, degustacje i pokazy, współorganizuje i sędziuje konkursy. Tworzy Krakowską Kooperatywę Kawową. Specjalizuje się w alternatywnych dla ekspresu ciśnieniowego metodach zaparzania
kawy, promując picie smacznej, małej czarnej bez mleka i bez cukru oraz w
mieszaniu kawy z alkoholem. Łączy pasję do kawy z zainteresowaniem światem klasycznych koktajli.
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Od kilku lat związany ze światem kawy. Na co dzień, pracując dla Java Coffee

Marcin „Makiato” Wójciak

SMAKI KAWY
Smaki kawy
Kawa towarzyszy ludziom od lat. Do wyboru mamy wiele odmian tego trunku
– od singli, czyli bardzo charakterystycznych, wyrazistych kaw - po mieszanki,
czyli kawy bardziej zbalansowane, łagodniejsze. Dużo zależy również od świeżości kawy: „Kawa wietrzeje niezależnie do tego, jak jest spakowana i w ciągu
miesiąca od wypalenia potrafi stracić dużo na smaku” – podkreślał w trakcie
warsztatów Marcin „Makiato” Wójciak.
Mała czarna, biała, cappuccino, latte, espresso, americano – kto nie słyszał tych nazw? Uważa się, że każda chwila wymaga innego rodzaju kawy,
z upodobaniem i umilić sobie choćby krótką chwilę smakiem niepowtarzalnej
kawy.
Możemy pić ją też w wielu kombinacjach, bo, podobnie jak wino, kawę
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można dobrać do wytrawnych potraw. Wyboru dokonuje się wtedy

KAWA

a jest ich naprawdę mnóstwo. Każdy może wybrać swoją ulubioną, zgodnie
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rzania. Tak, aby stworzyć niepowtarzalny duet: kawy i potrawy.
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w zależności od odmiany botanicznej, stopnia wypalenia czy sposobu zapa-

Cup tasting
Cup tasting to profesjonalna degustacja kawy. Profesjonaliści z całego świata spotykają się i smakują wszelakich odmian kaw, aby wybrać tę najlepszą. Uczestnicy naszych warsztatów mieli okazję wcielić się w role
degustatorów, a przez świat degustacji przeprowadził
ich nasz ekspert.
Jak wygląda taka procedura „sprawdzania”
kawy? Wszystkie kawy podaje się w specjalnych miseczkach do cuppingu, w każdej z nich znajduje się ok.
12 gramów zmielonych ziaren. Każdą miseczkę po kolei zalewa się ok. 200 mililitrami gorącej wody w temperaturze ok. 96 stopni. Następnie odstawia się je na
4 minuty. ”Odstawiamy to po to, aby na smak kawy,
który będziemy odczuwali, wpływały tylko takie czynniki jak: wypalenie kawy, jej świeżość, sposób obróbki czy kraj pochodzenia, a nie sposób zaparzania. Bo
kawę można przeparzyć” – tłumaczy Marcin ”Makiato”
Wójcik, ekspert Akademii Smaku Siemens.
Po upłynięciu ustalonego czasu, specjalną
łyżką do cuppingu, przełamuje się powstałą na powierzchni skorupę, która wytwarza się w związku z za
dużym stężeniem dwutlenku węgla, który wypycha
zmielone ziarna do góry i sprawia, że kawa nie chce
„utonąć” w szklance. Po jej przełamaniu, mieszamy 3
razy i odstawiamy na 3 minuty, by nieco ostygła. Im
dłużej czekamy, tym kawa robi się słodsza i odtwarza
się w niej więcej aromatów. Kawę próbujemy jak wino
– siorbiąc, po to aby małą ilość kawy z łyżeczki rozprowadzić po wszystkich naszych kubkach smakowych.
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Aromat kawy
Jednym z głównych czynników, który sprawia, że
kawa tak bardzo działa na nasze zmysły, jest właśnie
jej aromat. Kawa to bowiem napój, który posiada ich
więcej niż wino. „W kawie jest mnóstwo niekawowych aromatów. Naukowcy udowodnili, że można w
kawie wyróżnić ponad 800 aromatów. Dla przykładu
– w winie znajdziemy ich tylko 600” – zauważa eks-

KAWA

Aromat obejmuje całość doznań smakowych
i zapachowych. Odczuwać możemy go na dwa spo-
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kawy, kiedy to jej związki zapachowe dostają się do

soby – poprzez wąchanie lub poprzez smakowanie

KAWA

pert Akademii Smaku.
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czuwamy, jest zależne przede wszystkim od stężenia
związków i progu wyczuwalności ich zapachów.
Woń kawy tworzy się przede wszystkim w
momencie prażenia ziaren, kiedy to zachodzą 4 główne reakcje – reakcja Maillarda, rozpad aminokwasów,
rozpad cukrów i rozpvad kwasów fenolowych.
Najwięcej aromatu utrzymuje się pod powstającą w procesie parzenia skorupą, dlatego ocenianie
zapachu kawy odbywa się trzyetapowo. Najpierw wąchamy właśnie powstałą skorupę, następnie przełamujemy ją i próbujemy niewielką ilość kawy, ostatnim
etapem jest odkrycie aromatów znajdujących się pod
skorupą.
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naszego nosa przez jamę ustną. To, jaki aromat wy-

Arabica czy Robusta?
Poranna kawa to rytuał milionów ludzi na
całym świecie. Niektórzy nie wyobrażają sobie wręcz pobudki bez filiżanki tego napoju.
Istnieje wiele odmian kawy, jednak jej dwa
główne gatunki to właśnie Arabica i Robusta
– stanowią ponad 99% wszystkich gatunków, z czego Arabica to ok. 70%, zaś Robusta
ok. 30%.
Czym różnią się od siebie te dwa
gatunki? Po pierwsze smakiem. Arabica jest
aromatyczna. Robusta natomiast jest gorz-

KAWA

ka, bardzo intensywna, zdecydowana w
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smaku. Drugą różnicą jest zawartość kofeiny,
ta pierwsza zawiera jej średnio od 1 – 1.7%,
natomiast ta druga nieco więcej: 2 – 4%.
Robusta jest również tańsza w pro-

FOOD DESIGN

łagodniejsza w smaku, lekko kwaskowata,
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sze plony, ziarna tej odmiany są bardziej
odporne na szkodniki i wszelkie choroby.
Uprawia się ją również na niższych wysokościach, przez co można ją zbierać kombajnami, a nie - jak niektóre Arabiki – ręcznie.
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dukcji od Arabiki. Uprawy Robusty dają więk-

Piję kawę hektolitrami
Wywiad z Marcinem Wójciakiem, znawcą kawy i ekspertem Akademii
Smaku
Co zapoczątkowało Twoją pasję do kawy?
W sumie to był przypadek. Byłem przez 5 lat barmanem w Krakowie, a potem zdecydowałem, że chcę
spróbować czegoś innego. Zacząłem pracę w kawiarni. Rzuciłem po dwóch miesiącach pracę za barem

Jakie ciekawostki na temat kawy zdradzisz dziś gościom warsztatów Akademii Smaku?
Powiem o tym, że kawa nie musi być mocna, gorzka i gorąca, że może być przede wszystkim smaczna.
No i też o tym, że nie trzeba jej łączyć z mlekiem i czekoladą, ale można też na przykład z kolendrą albo
pomarańczą. Takie połączenie smaków jest równie, o ile nie bardziej, ciekawe.
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Okiem eksperta

i zająłem się kawą.
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Cały czas. Codziennie. Wypijam hektolitry kawy i eksperymentuję przy jej zaparzaniu i łączeniu jej z
innymi składnikami.
Jaką kawę Ty byś polecił? Czy jest w ogóle kawa, którą lubisz najbardziej?
Chyba nie. To się zmienia z czasem, zmieniają się gusta i przyzwyczajenia. To jest tak jak z muzyką.
Czasami mamy ochotę na słuchanie jednego zespołu, a czasem innego. Tak samo jest z jedzeniem
czy kawą, czasem mamy ochotę na jedną potrawę lub jeden rodzaj kawy, czasem na zupełnie inną
kombinację.
Co byś powiedział komuś, kto kawy nie lubi, żeby go do niej przekonać?
Żeby spróbował tej zaparzonej przeze mnie! (śmiech) A tak na serio, to żeby spróbował świeżo palonej, jasnej 100-procentowej Arabiki i wtedy zdecydował, czy kawa naprawdę mu nie smakuje. Jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo złego smaku kawy, zazwyczaj przepalonej, nieświeżej z dodatkiem
gorszej jakościowo Robusty i to nam psuje postrzeganie kawy. Dlatego jej nie lubimy.
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Dużo eksperymentujesz z kawą?

A jakie są największe grzechy popełniane przez osoby pijące kawę w Polsce?
Używanie już zmielonej kawy. Kawę powinno się mielić na świeżo, powinna być prosto z palarni. Również zalewanie jej wrzątkiem i dodawanie cukru.
Po czym poznać prawdziwą, świeżą, dobrą kawę?
Dobrą kawę poznamy przede wszystkim po tym, że jest świeża, a na paczce umieszczona jest
data palenia i nie przekracza ona miesiąca. Druga rzecz - musi to być 100-procentowa Arabica.
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Gdzie szukać tej dobrej kawy?
Najlepiej zamawiać ją bezpośrednio w palarniach, a kawiarnie wybierać, kierując się poprzednimi radami, czyli wiedzą baristy na temat swojej kawy - tego, skąd pochodzi, z jakiej jest palarni,
że jest to sto procent Arabica oraz że zna datę palenia.
Dzisiejsze warsztaty dotyczyły łączenia smaku kawy i potraw. Czy jest jakiś gatunek
kawy, który szczególnie nadaje się do eksperymentowania w kuchni?
Przede wszystkim wybrałbym stuprocentową Arabikę, bo ma w sobie duże bogactwo aromatów
- jest ich ponad osiemset. Dla porównania czerwone wino wytrawne ma tylko do sześciuset,
więc jeśli mamy dobrą, stuprocentową Arabikę możemy eksperymentować ze smakami, łączyć
je z różnymi innymi produktami.

Okiem eksperta

znajdziemy dużo informacji o niej - m.in. kraj, z którego pochodzą ziarna.
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Trzecia – to musi być kawa wysokiej jakości. Poznamy ją na przykład po tym, że na opakowaniu

Czy kawa rzeczywiście działa pobudzająco?
Espresso na przykład wcale nie ma dużo kofeiny, jest jedną ze słabszych kaw, jakie możemy dostać.
Kawy na bazie espresso typu cappuccino i latte też, ponieważ kofeina wydobywa się z kawy przez kontakt z wodą. Espresso parzy się około dwadzieścia pięć sekund, więc jest to bardzo krótki czas. Kawa
parzona innymi metodami ma dłuższy kontakt z wodą, więc ma dwa do trzech razy więcej kofeiny.
Co decyduje o jakości kawy?
O jakości kawy decyduje praktycznie wszystko. Zaczyna się od doboru sadzonek na plantacjach, póź-

O czym powinien bezwzględnie pamiętać każdy amator kawy?
Przede wszystkim powinniśmy zawsze używać dobrej kawy, mielić ją tuż przed zaparzeniem, używać
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odpowiednich proporcji. Pamiętajmy też, by nie zalewać kawy wrzątkiem, tylko bardzo gorącą wodą.

Okiem eksperta

stopnia wypalenia, poprzez zaparzenie kawy w domu czy przez baristę w kawiarni.
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niej przez sposób uprawy tej kawy, sposób zbiorów, obróbki, dobieranie odpowiedniego sposobu, czy

Składniki dla 4 osób:
4 świeże gruszki
4 łyżki cukru
kilka goździków, kora cynamonowa, korzeń imbiru, anyż według
uznania
sok z jednej cytryny
1 łyżka likieru miętowego (ew. lampka wina musującego Moscato)
2 łyżki cukru
1 filiżanka espresso
1 laska wanilii
50g masła
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W wysokim garnku zagotować wodę z likierem, winem, cukrem, goździkami, korą cynamonową, imbirem, anyżem oraz sokiem z cytryny.
Gruszki umyć, obrać, przekroić na połówki i wydrążyć gniazda nasienne (można również gotować je w całości). Następnie włożyć je
do garnka i gotować na wolnym ogniu do momentu, aż owoce będą
miękkie, a sos osiągnie konsystencję syropu.
W rondelku karmelizować cukier, wlać pół szklanki powstałego syropu z gruszek, kawę i zredukować razem z nasionami wanilii. Sos zdjąć
z ognia i dodać do niego masło.
Gruszki wyjąć na deskę, rozkroić w wachlarz, ułożyć na talerzach. Polać sosem karmelowym, udekorować owocami i świeżą miętą.

GRUSZKA
W PRZYPRAWACH
KORZENNYCH
PODANA W SOSIE
KARMELOWYM
Z KAWĄ
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Sposób przygotowania:

Szef kuchni poleca

Do dekoracji: owoce, świeża mięta

PIECZONE POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
Z AROMATYCZNYM
WINNYM SOSEM
Z CZEKOLADĄ I KAWĄ

siemens akademia smaku
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4 równe polędwiczki wieprzowe, każda po około 180g
2 łyżki oleju rzepakowego do smażenia
Kilka gałązek świeżego tymianku
Pieprz czarny grubo mielony, sól morska do smaku
200 ml wytrawnego Porto
12 obranych szalotek
8 suszonych śliwek
1 laska cynamonu
1 gałązka świeżego rozmarynu
1 filiżanka espresso
1/3 tabliczki gorzkiej czekolady
1 łyżka masła

Sposób przygotowania:
Polędwiczki wieprzowe oprószyć grubo mielonym pieprzem oraz
solą i obsmażyć krótko z każdej strony z gałązkami tymianku. Mięso przełożyć na blachę, wstawić do piekarnika nagrzanego do
180°C i piec przez około 10 minut.
Czerwone wino zagotować razem z szalotkami, śliwkami, cynamonem, rozmarynem i kawą. Gdy część płynu odparuje, dodajemy pokruszoną czekoladę. Gdy czekolada się rozpuści, zdejmujemy sos z ognia i dodajemy masło.
Mięso wyjmujemy z piekarnika, a gdy „odpocznie” kroimy w plastry, układamy na talerzu i skrapiamy przygotowanym wcześniej
sosem z szalotkami i śliwkami.
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

WĄTRÓBKA CIELĘCA
Z CEBULĄ KARMELIZOWANĄ
W MIODZIE AKACJOWYM
PODANA NA PIERNIKU
KORZENNYM

Sposób przygotowania:
Wątróbkę cielęcą pokroić w plastry i oprószyć mąką. Cebulę obsmażyć
na oleju z masłem, doprawić do smaku solą i pieprzem, dodać miód i
kawę. Dusić do miękkości, ciągle mieszając.
Oprószoną w mące wątróbkę usmażyć na oleju. Prawidłowo usmażona
wątróbka powinna być zrumieniona z zewnątrz i różowa w środku. Tak
przygotowaną wątróbkę doprawić do smaku, podawać razem z karmelizowaną cebulą na pierniku korzennym.
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500 g oczyszczonej z błon wątróbki cielęcej
2 łyżki mąki pszennej
Sól morska, świeżo mielony czarny pieprz
do smaku
3 pokrojone w piórka słodkie cebule
4 łyżki oleju lnianego
1 łyżka masła wiejskiego
1 łyżka miodu akacjowego
4 kawałki piernika korzennego
1 filiżanka espresso

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4-6 osób:

Składniki dla 4 osób:
1 główka podzielonego na różyczki kalafiora
500 ml mleka
500 ml śmietany 36%
½ laski wanilii
1 łyżka prażonych płatków migdałowych
Do smaku: sól, biały pieprz mielony
Pianka kawowa:
200 g wody
5 g sucro
400 g likieru kawowego

siemens akademia smaku
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Szef kuchni poleca

Kalafiora sparzyć we wrzącej i osolonej wodzie, a następnie wstawić
do garnka z mlekiem oraz śmietaną i zagotować. Gdy kalafior zmięknie, całość zmiksować, ewentualnie przetrzeć przez sito i ponownie
na chwilę zagotować z wanilią i doprawić do smaku.
Wodę zmiksować z sucro. Ciągle miksując, dodać likier kawowy, aż
powstanie puszysta pianka.
Krem przelać do bulionówek, posypać płatkami migdałowymi, a na
wierzchu ułożyć piankę kawową.

29

ZUPA KREM Z KALAFIORA
Z PIANKĄ KAWOWĄ

siemens akademia smaku

Szef kuchni poleca

Sposób przygotowania:

siemens akademia smaku
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Koniec z przypalaniem potraw! Płyty indukcyjne
Siemens wyposażyliśmy w sensor smażenia, czyli
czujnik utrzymujący temperaturę pól grzewczych w
płytach na stałym poziomie, zgodnie z wybraną mocą.
Do dyspozycji masz cztery poziomy temperatury:
najmniejszy „min” i „low” np. do jajek sadzonych, średni
„med” do ryb i panierowanego mięsa oraz największy
„max” do steków i ziemniaków.

KAWA NIE TYLKO DO
SŁODYCZY
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku

A czy często sam używasz w kuchni kawy?

siemens akademia smaku

32

Od kuchni

Kawa i kuchnia to idealne połączenie. To napój, który pasuje nie tylko jako dodatek
do deseru, czyli taki, który pije się zwykle na koniec posiłku. Coraz częściej kucharze
udowadniają, że można kawę wkomponowywać w potrawy jako główny składnik lub
jako dodatek podczas ich przygotowywania. Okazuje się, że nie tylko wino, które jest
w kuchni wykorzystywane na dużą skalę, czy piwo, ale również kawę można świetnie
dodać do przystawki, zupy, do drugiego dania, a tym bardziej do deserów, ponieważ
idealnie łączy się z przyprawami korzennymi, słodkimi dodatkami, miodem czy cukrem.
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Przyznam szczerze, że kawę częściej piję, niż wykorzystuję do przyrządzania dań, ale
bardzo często jest takie zapotrzebowanie. Wiele osób lubi kawę, wiele osób zaczyna się
na tej kawie znać, rozpoznaje smaki. Nie jest to teraz tylko „jakaś tam” kawa, jakiś produkt, który się pije obowiązkowo na koniec posiłku. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, co pije, więc też wymaga od nas - kucharzy, żeby wkomponowywać kawę w
potrawy i łączyć ją z różnymi smakami, co my dzisiaj udowodniliśmy, na przykład przygotowując piankę z kawy do kremu kalafiorowego. Do deserów przygotowaliśmy dziś
gruszkę w sosie karmelowym, a głównym składnikiem tego sosu była właśnie wcześniej
zaparzona, aromatyczna kawa.

Czy kawa wydobywa jakoś szczególnie aromat z potraw, podkreśla
smak? Czy są potrawy do których kawa bardziej się nadaje niż do innych?
Nie jestem specjalistą od kawy i nie chciałbym oceniać, czy kawa wydobywa smak, od
tego są raczej tłuszcze w kuchni. Kawa raczej może ten smak podnieść bądź nadać charakter danej potrawie. Potrafi również w jakimś stopniu ją zdominować, więc trzeba ją
stosować w odpowiednich proporcjach. Z tego, co się dowiedziałem dzisiaj na warsztatach, wino ma aromatów około sześćset, a kawa aż osiemset. Jeżeli tak faktycznie jest,
to powinniśmy na tę kawę zwrócić szczególną uwagę. W mojej opinii nie ma żadnych
granic ani barier, jeśli chodzi o to, do czego powinniśmy wykorzystywać kawę. Możemy
ją stosować śmiało do jagnięciny, do wątróbki cielęcej, tak jak dzisiaj to zrobiliśmy, możemy wykorzystać jako dodatek do zup, do sosów, czy nawet do głównego dania. Dzisiaj
daniem głównym była polędwiczka wieprzowa, do niej przygotowaliśmy również sos na
bazie wina porto, szalotek, wielu ziół, czekolady i połączyliśmy całość z kawą. Rezultat
końcowy była absolutnie genialny.

siemens akademia smaku

Od kuchni

Dzisiejsze warsztaty dotyczyły kawy w kuchni. Czy uważasz, że to jest
dobre połączenie?

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.

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.

Od kuchni

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?
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Czym muszą się charakteryzować wina
dodawane do potraw? Które gatunki
wina najlepiej nadają się do wykorzystania w kuchni?

Siemens Akademia Smaku_event

FOTORELACJA

siemens akademia smaku

W FILIŻANCE

ŚWIAT
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Z wykształcenia jestem programistką, ale od kiedy w moim domu
pojawiły się dzieci, nie pracuję zawodowo. Blog jest dla mnie
odskocznią od codzienności. Daje możliwość robienia tego, co lubię:
gotowania i dzielenia się z innymi zdobytym doświadczeniem.
Na moim blogu znajdziesz przepisy, zdjęcia potraw i zdjęcia
kolejnych etapów ich przygotowania. Do niektórych przepisów
załączone są ﬁlmiki.

Rozmowa z Aleksandrą Krzyżanowską,
autorką bloga
2smaki.pl

40

Smak której z prezentowanych dzisiaj kaw przypadł Ci
szczególnie do gustu?

siemens akademia smaku

Na językach

NAJBARDZIEJ
CENIĘ ZAPACH
KAWY

Okazało się, że jeszcze nie potrafię docenić tych najlepszych kaw na świecie. Ich smak jest bowiem bardzo
delikatny i nie kojarzy się w ogóle z taką typową kawą,
którą pijam ja i moim znajomi. Podobały mi się te kawy,
chociaż bardziej przypominały mi herbatę. Za to potwierdziło się moje przypuszczenie, że zdecydowanie
wolę kawę Arabica niż kawę Robusta. Okazało się, że
preferuję kawę mocniej paloną. To jest chyba związane
z tym, że taka kawa kojarzy mi się z zapachami, które
pamiętam z dzieciństwa, z kawą, jaką pili rodzice.
Czy dzisiejsze połączenia kaw z daniami zaskoczyły
Cię? Smakowały Ci?
Smakowały mi właściwie wszystkie połączenia kawy.
Szczególnie, największym zaskoczeniem był krem z kalafiora z pianą kawową, który smakował jak budyń waniliowy. Zastanawiam się, czy nie powtórzyć tego w domu
i nie powiedzieć dzieciom, że daję im budyń (śmiech).
Myślę, że bardzo możliwe, że uwierzyłyby, bo rzeczywiście ten krem smakował tak delikatnie. Deser z gruszki
był równie wyśmienity. Do gustu przypadło mi także połączenie czekolady, kawy i wina w sosie do polędwiczki.
Takich eksperymentów, jak ten ostatni, już próbowałam
i dziś potwierdziło się, że lubię te kombinacje.

Na dzisiejszych warsztatach Akademii Smaku Simens
Marcin Wójciak odkrył wiele tajemnic kawy. Który
z jej gatunków przypadł Ci szczególnie do gustu?
Jestem bardzo zdziwiona, bo wydawało mi się, że dość
dobrze rozróżniam gatunki kaw i trochę się na tym
znam. W domu piję tylko i wyłącznie kawę w ziarnach,
którą mielę. Zawsze tak mi się wydawało, a dziś dowiedziałam się, że lubię chyba wszystkie smaki kawy
i tej najlepszej, i tej tak naprawdę najgorszej. Dlatego jestem trochę rozbita, ale na pewno już wiem, jak
rozróżniać gatunki kawy po wyglądzie. Byłam również
zdziwiona, ponieważ w telewizji zawsze mówiono, że
najlepsza kawa to ta błyszcząca, a okazało się dziś, że
jest zupełnie odwrotnie.
Czy smak którejś z prezentowanych dzisiaj kaw przypadł Ci do gustu?
Na pewno 100% Arabica. To wiedziałam i rzeczywiście
w tym się nie pomyliłam.
Jak smakują Ci dzisiejsze połączenia kaw z daniami?
Czy któreś z nich zaskoczyło albo zachwyciło Cię
najbardziej?

Co najbardziej cenisz w kawie?

Na warsztatach Akademii Smaku Simens przygotowywaliśmy super polędwiczki z sosem z kawy i czekolady.
To było naprawdę pyszne. Nigdy wcześniej, oprócz deserów, nie przygotowywałam w ogóle dań z kawą. To
było dla mnie coś ciekawego i rzeczywiście się udało,
dlatego teraz będę eksperymentować.

Zdecydowanie, kawa jest idealnym dodatkiem nie tylko do
deserów. Naprawdę bardzo smakowały mi polędwiczki,
które świetnie wyszły.
Co najbardziej cenisz w kawie?
Fascynujący, ciekawy smak. Ma jakąś zagadkę w sobie.
Kawa jest dobra o poranku, podczas relaksu, przy papierosie. To jest naprawdę świetny smak.
A czy po dzisiejszych warsztatach byłabyś w stanie przekazać swoim czytelnikom kilka cennych wskazówek dotyczących kawy: jak ją dobierać, jak ją parzyć?
Tak. Wiem już, jak ma wyglądać kawa. Najlepsza kawa nie
ma błyszczeć, ma być jak najbardziej matowa. Stuprocentowa Arabica to ziarna bardziej okrągłe, przekrzywienie jest
bardziej w stronę „s” a nie proste, bo to wtedy jest Robusta.
W smaku myślę, że każdy musi spróbować sam. Ja nie potrafię do końca opisać, jak powinna smakować kawa. Myślę, że już sam wygląd pomoże w doborze kawy.
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JAK WYGLĄDA
PRAWDZIWA
KAWA

Anna
Kosterna-Kaczmarek,
Czosnek w Pomidorach

Trudne pytanie. Najbardziej chyba zapach i atmosferę, którą
wprowadza w domu. To aromatyczne orzeźwienie. Dodaje
energii i jednocześnie kojarzy mi się z czasem odpoczynku.
Na blogu pokazujesz czytelnikom swoje ulubione potrawy
i desery. Czy po dzisiejszych warsztatach znajdzie się tam
ulubiony przepis na potrawy przygotowane z kawy?
Na pewno spróbuję połączenia kremu z kalafiora z pianą kawową. Będę chciała również przygotować cebulkę duszoną z
dodatkiem kawy. To jest dla mnie coś zupełnie nowego i myślę, że wypróbuję przepis w domu.

Czyli uważasz, że kawa jednak nie nadaje się tylko do deserów?

Na językach

AUTORKA BLOGA 2SMAKI.PL

ANNA KOSTERNA-KACZMAREK,

AUTORKA BLOGA CZOSNEKWPOMIDORACH.BLOGSPOT.COM
„Czosnek w Pomidorach” powstał z miłości do jedzenia, gotowania i z potrzeby podzielenia się moją miłością z innymi. Nie
wyobrażam sobie nie gotować. Nic mnie tak nie odpręża, nie
relaksuje, nie sprawia takiej przyjemności, jak gotowanie.
Moim ogromnym marzeniem jest posiadanie własnej, „klimatycznej” restauracji, gdzie będę przygotowywać posiłki dla moich gości. Gdzie każdy będzie mógł powąchać, dotknąć i poczuć moje
serce i pasję do jedzenia.

siemens akademia smaku

ALEKSANDRA KRZYŻANOWSKA,

Dwie przyjaciółki - Mili i Sara. Studentka
psychologii i studentka ﬁlmówki. Pomyślicie:
„pokręcona psycholożka i szalona artystka...”
i jest w tym trochę prawdy. Może nawet więcej
niż trochę. Bo takich trzech, jak my dwie, nie ma
ani jednej! ;)

Na językach

Co najbardziej lubisz w kawie?
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Chyba najbardziej cenię w kawie to, że można się przy
niej spotkać i pogadać o wszystkim, co nas interesuje, poplotkować z koleżanką, przyjaciółką. Towarzyski
aspekt kawy jest dla mnie najważniejszy, ale smak i aromat także przemawia na jej korzyść.
Na blogu dzielisz się przepisami na desery z kawy.
Czy uważasz, że kawa pasuje tylko do słodkości? Czy
po dzisiejszych warsztatach przekonałaś się także do
innych, nietypowych smaków?
Do tej pory sądziłam, że kawa pasuje tylko do słodkości.
Dziś odkryłam mnóstwo nowych smaków i kulinarnych
zastosowań tego napoju. Chyba najbardziej smakowały
mi polędwiczki z sosem czekoladowo-kawowym. Naprawdę pyszne.
Co myślisz o poradach i wskazówkach naszego baristy? Będziesz je stosować?
Na pewno. Dopiero dziś uświadomiłam sobie, ile mieszanek kaw można przygotować, a jest to ogromna
różnorodność. Te, które możemy dostać w sklepie i z
których przyrządzamy kawę na co dzień, to zaledwie
„kropla w morzu”.
Na Waszym blogu zamieszczacie wiele wskazówek
dotyczących przygotowywania różnego rodzaju kaw.
Tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Którą kawę szczególnie polecasz?

Na blogu dzielisz się z czytelnikami różnymi ciekawostkami
na temat kawy. Czy mogłabyś się podzielić z nami jedną z
nich?
Niedawno zainteresowała mnie sztuka zdobienia kawy
), ale w postaci 3D. Na świecie niezwykle modne jest
(latte art),
ostatnio tworzenie na kawach wzorów, nie tylko płaskich, ale
przede wszystkim właśnie trójwymiarowych. Efekt wygląda
naprawdę zachwycająco.

Dopiero dziś przekonałam się o tym, że kawa fajnie
komponuje się nie tylko z deserami. Wcześniej nie wyobrażałam sobie dodania jej do potrawy wytrawnej, nie
miałam odwagi na taki eksperyment. Połączenie kawy
z potrawą niesłodką jest zaskakujące - w pozytywnym
tego słowa znaczeniu.
Które połączenie smakowe na dzisiejszych warsztatach najbardziej przypadło Ci do gustu?

Paulina Urbańczyk,
Moja pasja smaków

Emilia Zientala, Lovelatte

To zależy tylko i wyłącznie od tego, co kto lubi. Niektórzy wolą
kawy bardziej słodkie i wtedy na pewno zasmakują w napojach z dużą ilością bitej śmietany, ze słodkimi syropami. Osobiście jestem zwolenniczką również tych bardziej wytrawnych.
Na blogu piszę o różnych odsłonach kawy, myślę, że każdy
znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Na Twoim blogu można znaleźć przepisy na wiele
słodkości. Czy uważasz, że połączenie kawy z potrawami niekoniecznie słodkimi tworzy dobry smak?

TYLKO GRUSZKA
I KAWA

KROPLA
W MORZU KAWY

Tak, jak najbardziej. Uwielbiam kawę i nie wyobrażam
sobie dnia bez niej. Już sam jej zapach, wywołuje u mnie
uśmiech. Kawa towarzyszy mi przez cały dzień - rano do
śniadania, w południe na deser i wieczorem do kolacji.
Sprawia mi ona dużą przyjemność.

Nasz ekspert przekazał dziś wiele ciekawostek dotyczących kawy. Czy podzielisz się swoją nowo zdobytą wiedzą
z czytelnikami?
Jak najbardziej. Temat warsztatów był bardzo ciekawy, więc
na pewno poruszę go na swoim blogu.
Wiedza, jaką posiada Marcin „Makiato” Wójciak, jest ogromna. Fajnie, że pokazał nam kawałek swojego kawowego
świata. Swoim czytelnikom będę serwować ciekawostki
z warsztatów przy okazji przepisów z wykorzystaniem kawy.
Co najbardziej podobało Ci się na dzisiejszych warsztatach Akademii Simens?
Dzięki warsztatom poszerzyłam swoją wiedzę na temat
kawy. Teraz nie kojarzy mi się tylko i wyłącznie z porannym
napojem. Spotkanie z Marcinem Wójciakiem jak i szefem
kuchni Akademii Smaku Siemens – Konradem Birkiem, było
bardzo inspirujące. Bardzo podobało mi się wspólne, grupowe gotowanie. Poznałam wiele wspaniałych osób, wiele
nowych smaków. Z warsztatów wyszłam z wielkim uśmiechem na buzi i z głową pełną nowych pomysłów.
Które z zaprezentowanych dzisiaj połączeń smaków uważasz za najlepsze?
Najbardziej przypadła mi do gustu zupa krem z kalafiora z pianką kawową. Smak bardzo mnie zaskoczył i
to dzięki tej zupie – dziś przekonałam się do kalafiora.
Świetny był również deser - gruszka w przyprawach korzennych podana w sosie karmelowym z kawą. Oba te
dania wywołały u mnie ogromny uśmiech i małą chwilę
zapomnienia.

PAULINA URBAŃCZYK

AUTORKA BLOGA MOJAPASJASMAKU.BLOGSPOT.COM
Na co dzień - poza pracą i nawałem różnego rodzaju obowiązków
- staram się rozwijać swoje pasje. Największą jest gotowanie. Wiele
osób je, aby żyć, ja zaś żyję, żeby jeść.
Lubię poznawać nowe smaki i aromaty. Uwielbiam eksperymentować.
Od zawsze największą frajdę sprawiało mi gotowanie dla innych.
Blog powstał po to, by pokazać innym kawałek mojego kulinarnego świata. Na moim blogu można znaleźć zarówno słodkości
jak i dania wytrawne. Przepisy są proste i sprawdzone. Początki
były trudne. Jednak teraz nie wyobrażam sobie życia bez bloga i
wszystkich wspaniałych ludzi, których dzięki niemu poznałam.

Na językach

AUTORKA BLOGA LOVELATTE.BLOG.PL

Najbardziej spodobało mi się połączenie zupy krem z kalafiora z pianką kawową. To danie zaskoczyło mnie najbardziej. Nigdy nie byłam wielką fanką kalafiora, ale ta zupa
zupełnie zmieniła moje spojrzenie na to warzywo. Zupa
krem z kalafiora będzie pierwszym daniem, które ugotuję
zaraz po powrocie do domu.
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Prowadzisz bloga „Moja pasja smaków”. Czy smak
kawy zalicza się do tej pasji?

EMILIA ZIENTALA
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Jak skrócić czas zmywania
nawet o 66%?
VarioSpeed Plus to jeszcze większa oszczędność czasu. Po naciśnięciu specjalnego przycisku czas zmywania
skraca się do 66% przy zachowaniu klasy A w kategorii
zmywania i suszenia. Tę funkcję możemy włączyć w trakcie nastawiania każdego z długich programów.
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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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PRZYPRAWY

I ZIOŁA
Przyprawy i zioła: Szczypta smaku
Jak łączyć zioła i przyprawy, aby nasze potrawy
stały się smaczne i zdrowe?
Jaki wpływ mają na nasz organizm?
Tego i wiele innych ciekawostek
na temat ziół i przypraw będzie można się dowiedzieć
podczas kolejnych warsztatów
Akademii Smaku Siemens „Zioła i przyprawy”.
Zaproszenia na warsztaty już wkrótce do zdobycia
na wybranych blogach
www.akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie
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Partner:

Partner:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

