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SZCZYPTA SMAKU
Aromatyczny cynamon, słodka woń anyżu, lekko szczypiący zapach goździków
i unoszące się w powietrzu olejki eteryczne wydobywane w trakcie szatkowania
tymianku czy rozmarynu… Uczestników szóstych warsztatów Akademii Smaku
Siemens już od progu przyjemnie oszołomiły aromaty orientalnych przypraw
i świeżych ziół.
Spotkanie w Centrum Domowych Inspiracji poprowadziła Anna Krasucka, ekspertka

tycznymi” anegdotami np. prosto z Tanzanii. Jedną z nich Anna Krasucka podzieliła
się z nami w trakcie wywiadu, który znajdziecie w rubryce „Okiem eksperta”.
Goście Akademii Smaku pytali naszą ekspertkę przede wszystkim o to, jak wyko-

2

rzystać w kuchni te najbardziej intensywne w smaku przyprawy oraz czy można ich

siemens akademia smaku

używać bez ograniczeń. Zaproszeni blogerzy dzielili się swoimi doświadczeniami
i ulubionymi przepisami, ale także chętnie korzystali z wiedzy Anny Krasuckiej i Konrada Birka.
Szef kuchni Akademii Smaku Siemens i tym razem przygotował dla uczestników
warsztatów prawdziwą ucztę. Quiche z serem kozim, ziołami i karmelizowaną cebulą, aromatyczna zupa z soczewicy z krewetkami, kaczka z buraczkami w miodzie
i deser czekoladowy z tymiankiem. Wszystkie przepisy znajdziecie na kolejnych stronach magazynu.

Życzymy smacznego!

Ściągaj z apetytem!

Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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dróżniczka. Prelekcję o praktycznym zastosowaniu przypraw i ziół okraszała „aroma-

Od redakcji

w dziedzinie zdrowego odżywiania, dietetyk, propagatorka naturalnej diety i po-

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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doradca żywieniowy, dietetyk TCM
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Zwolenniczka holistycznego podejścia do człowieka i jego edukacji w zakresie

Ekspert Akademii Smaku Siemens

Anna Krasucka
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ścia do zdrowia i naturalnej diety.
Interesują ją zagadnienia długowieczności, metody zachowania zdrowia
i urody zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej metodami naturalnymi.
Stworzyła Akademię Odżywiania dla Zdrowia ‘Pięć Smaków’ (www.piecsmakow.com.pl), w ramach której od lat prowadzi praktyczne warsztaty zdrowego i smacznego gotowania, wyjazdy pro zdrowotne, w tym rodzinne oraz
wykłady na temat zdrowego żywienia. W swojej kuchni czerpie inspiracje
z natury, z polskiej tradycji kulinarnej, z zasad dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej (kuchnia pięciu przemian) oraz swoich licznych podróży (m.in.
do Laosu, Kambodży, Indonezji, Tajlandii, Syrii, Jordanii, Izraela, Tanzanii).
Prowadzi wykłady dla firm, w szkołach i przedszkolach na temat zdrowego
odżywiania. W Warszawie prowadzi konsultacje indywidualne.
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rozumienia własnego organizmu. Jest propagatorką profilaktycznego podej-

Tajemnice ziół i przypraw
Choć zioła i przyprawy towarzyszą nam każdego dnia, często nie zdajemy sobie sprawy z ich niezwykłych właściwości. Podczas warsztatów Akademii Smaku Siemens Anna Krasucka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy.

była wykorzystywana do ratowania zdrowia i życia. Chorym dzieciom aplikowano na szyję i nogi okłady z gorącej, ugotowanej gorczycy. Jej niezwykłe
właściwości pozwalały na „wyciągnięcie” choroby z malucha. Jak tłumaczyła
Anna Krasucka wynika to z silnie rozgrzewających właściwości tej przyprawy.
W przypadku niektórych chorób gorczyca może być więc skutecznym lekarstwem.
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W polskiej kuchni dość często, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,

PRZYPRAWY I ZIOŁA

Obecnie traktowana po macoszemu gorczyca, jeszcze kilkadziesiąt lat temu
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ła Anna Krasucka – działa napotnie i bardzo silnie rozgrzewa”. Trzeba jednak
ostrożnie dozować go dzieciom, ponieważ te żywsze i bardziej ruchliwe może
dodatkowo pobudzać. Właściwości rozgrzewające ma także cebula, ona jednak lepiej sprawdzi się do tworzenia syropów na bolące gardło i kaszel.
Silnie rozgrzewający jest także egzotyczny cynamon. „Jeśli ktoś dużo i głośno mówi, ma suche gardło czy skórę, radzę używać cynamonu w niewielkich
ilościach – zdradziła Anna Krasucka” – nie można jednak przesadzić z jego
ilością, bo nadmiar tylko nasili problem. Suszony imbir powinien być w kuchni
rzadkością, bo mimo, że rozgrzewa tak dobrze jak świeży, to niestety dużo
bardziej wysusza.
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wykorzystywany jest czosnek. „Jest on naturalnym antybiotykiem – mówi-

Przypraw na zdrowie
Zioła i przyprawy powinny gościć w naszej kuchni nie
tylko dlatego, że nadają smak gotowanym przez nas
potrawom. Wiele z używanych przez nas przypraw posiada co najmniej kilka zdrowotnych właściwości.

siemens akademia smaku
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nie tych czerwonych. Doprawienie mięsnego dania
sprawia, że lepiej je trawimy. Mięso jest jedną z najcięższych potraw w naszym jadłospisie. Dlatego do ich
przygotowania niezbędne są marynaty. Jak podkreślała Anna Krasucka, mięso przygotowane i upieczone w marynacie, np. na bazie czerwonego wina, ziół
prowansalskich, czosnku, papryki, ziela angielskiego,
będzie później dużo łatwiej strawione.
Świeże zioła zawierają olejki eteryczne, które w połączeniu z ciepłą skórą zaczynają się ulatniać. Dlatego
należy nimi posypywać ciepłe potrawy, by wydobyć
niezwykłe zapachy. Taki aromat z pewnością ułatwi
oddychanie, szczególnie jeśli jesteśmy przeziębieni
i mamy katar. Olejki pochodzące z ziół mają także właściwości antyseptyczne.
Jeśli masz problemy jelitowe, nie może w twojej kuchni
zabraknąć mięty pieprzowej. Jej liście zwiększają wytwarzanie soku żołądkowego i żółci. Dodatkowo działa
bakteriobójczo więc uchroni cię przed chorobami. Mięta powstrzymuje wymioty, napary z niej polecane są
więc do picia, m.in. kobietom w ciąży.
Wielu z nas słyszało o tym, że melisa działa uspokajająco. Oprócz tego jednak może także obniżać ból. Polecana jest osobom z nawracającymi migrenami. Warto
ją więc uprawiać i przygotowywać napary z jej liści.
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Bez przypraw nie powinniśmy zjadać mięs, szczegól-

Pieprz – król przypraw
W polskiej kuchni stosowany jest najczęściej ze
wszystkich przypraw. Dorównuje mu tylko sól. Jak
mówi Anna Krasucka, rzadko w naszym kraju sięga
się po pieprz biały. Z kolei w jej kuchni króluje właśnie
ta odmiana. Najlepszy aromat uzyskamy, kiedy pieprz
będziemy mielić samodzielnie, tuż przed użyciem.
Przyprawy zmielone tracą swój aromat dużo szybciej.

siemens akademia smaku
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zjedzenie ostrej potrawy w pierwszej chwili rozgrzejemy się, po chwili jednak zaczniemy się pocić, a przez
to schładzać.
Pieprz czarny już zmielony fabrycznie będzie dużo
bardziej rozgrzewał niż ten, który rozgnieciemy sami.
Jest to szczególnie istotne w przypadku osób z chorobami żołądkowymi. Gdy cierpisz na tego typu przypadłości najlepiej z pieprzu zupełnie zrezygnować.
Pieprz biały jest dużo bardziej delikatny niż jego ciemna odmiana. Ma jednak specyficzny zapach, który nie
każdemu może się podobać. Ta odmiana będzie także
delikatniejsza dla błon śluzowych żołądka.
Zupełnie innym gatunkiem jest pieprz czerwony. Bardziej zbliża się on do smaku i aromatu chili. Jest ostry,
ale równocześnie ma lekko słodkawy smak. Dlatego
doskonale komponuje się z wszelkiego typu deserami. Świetnie pasuje także do powideł. Oczywiście
można nim zaostrzać także zupy i dania mięsne.
Od niedawna na rynku coraz popularniejszy jest
pieprz syczuański. Choć nie należy on do rodziny
pieprzowatych, nosi taką nazwę. Charakteryzuje go
ostry smak o cytrynowej nucie. W jego stosowaniu
warto zachować umiar, to przyprawa niezwykle ostra,
powodująca uczucie drętwienia języka.
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WINO W KUCHNI

woduje przyspieszenie procesu pocenia się. Poprzez

PRZYPRAWY I ZIOŁA

Podobnie jak inne ostre przyprawy, także pieprz, po-

Sól – zło konieczne
czy dobrodziejstwo?
Coraz więcej mówi się obecnie o ograniczeniu,
bądź nawet całkowitym wyeliminowaniu soli
z diety. Niestety dziś występuje ona w każdym
przetworzonym produkcie, nawet jeśli z założenia jest on słodki. Dlatego okazuje się, że nasze
dzienne spożycie soli jest bardzo duże. Może to
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rób sercowo – naczyniowych. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie maksymalnie
5 gramów soli dziennie (małej łyżeczki). Około
połowę tej porcji przyjmujemy każdego dnia w wędlinach, gotowych daniach, sosach etc.
„Sól jest jednak potrzebna naszemu organizmowi,
ponieważ jest alkalizująca” – mówiła Anna Krasucka. Jest zasadotwórcza, czyli odkwasza nasz

FOOD DESIGN

PRZYPRAWY I ZIOŁA

prowadzić do zwiększenia ryzyka powstania cho-
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Ważne jest stosowanie soli wysokiej jakości. „Może
to być sól himalajska, ale też polska sól kłodawska
lub morska” - przyznaje Krasucka. Najlepiej jest kupować sól naturalną, a nie dostępną w sklepach
sól wytworzoną chemicznie. „Zbyt duże ilości soli
będą powodować problem z układem krążenia,
szczególnie więc u osób z takimi problemami, zalecane jest całkowite odstawienie soli” - dodaje.
Sól jest ciekawym produktem, można ją łączyć
z ziołami i przyprawami. Dobrze komponuje się
z kawą, cynamonem, kardamonem, goździkami.
Sól ma właściwości schładzające. Zestawianie jej
z przyprawami rozgrzewającymi, daje więc ciekawe efekty. Najlepiej takie smakowe sole robić
samemu. Można je stosować nie tylko dla urody
(peelingi, maseczki), ale i do potraw.
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organizm. Nie możemy jednak z nią przesadzać.

Wszystko należy
stosować z umiarem
Wywiad z Anną Krasucką, ekspertką Akademii Smaku Siemens
Temat dzisiejszego spotkania to „Zioła i przyprawy”. Zdradziła nam pani wcześniej, że to
jedno z pani ulubionych kuchennych zagadnień? Dlaczego?
Zioła i przyprawy – bez nich nie ma w kuchni magii. Nikt nie mógłby sobie wyobrazić np. Świąt
Bożego Narodzenia bez takich dań jak piernik, pasztet (mięsny czy wegetariański), szarlotka.

w domu najprostsze składniki, np. marchew, ziemniak, burak, możemy z użyciem kilku fajnych
przypraw wykombinować wspaniałą potrawę. Do tego bowiem nie trzeba wcale wyszukanych
składników. By uzyskać ciekawą potrawę, wystarczy kilka dobrze zgrywających się ze sobą przypraw.

siemens akademia smaku
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Można wymienić podstawowe przyprawy, które każdy powinien mieć w kuchni?
Oczywiście, że można. Zacznijmy od tych najprostszych. Każdy z nas ma w domu sól, pieprz.
Jeśli mówimy o pieprzu, to możemy wymienić przynajmniej trzy czy cztery rodzaje, bo jest pieprz
biały, czarny, czerwony, zielony. Wspaniałymi przyprawami, których nie powinno zabraknąć
w żadnym domu, są: liść laurowy, majeranek, ziele angielskie, cząber, tymianek. Świeża bazylia
króluje już prawie w każdym domu, więc możemy postawić także na takie zioła. Do tego jeszcze
natka pietruszki, szczypiorek. Uważam, że fajnymi przyprawami do zup są kozieradka, kolendra
(suszona w kuleczkach jest mocna w smaku, świeża doda aromatu). Mogłabym tutaj jeszcze
długo wyliczać... (śmiech).
Na warsztatach wspominała pani o wielu interesujących właściwościach przypraw i ziół.
Pojawiło się kilka ciekawostek, np. na temat czosnku, cynamonu. Czy może nam pani
zdradzić kilka z nich?
Czosnek jest tradycyjną przyprawą i warzywem używanym w naszych domach. Trzeba pamiętać, że jest silnie rozgrzewającą przyprawą. Jemy go w Polsce bardzo dużo, bo ma on antybiotyczne właściwości. Dbając o naszą odporność, staramy się jeść go więcej w sezonie jesiennym
i zimowym. Wspaniale podkreśla aromaty, np. ogórków kiszonych, których nie wyobrażam sobie
bez czosnku. Jest wspaniałym „podkręcaczem” smaku. Jeżeli robimy mięsa czy potrawy wegetariańskie, dodatek czosnku polepszy aromat danej potrawy. Czosnek ma więc wielorakie zastosowanie. Możemy go stosować na świeżo, trzeba tylko pamiętać, że surowy jest bardzo ostry
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prawach. Dopieszczenie smaku danej potrawy to pierwsza sprawa. Drugą jest to, że jeżeli mamy

Okiem eksperta

Każda z tych potraw wymaga przypraw lub ziół. Tutaj akurat mówimy głównie o suszonych przy-

w smaku. Dlatego lepiej nie stosować go zbyt dużo. W pracy aromat czosnku z naszych
ust może nie być zbyt miły dla współpracowników (śmiech). Równocześnie będzie się on
wydobywał także przez pot i skórę. Cynamon jest przyprawą również silnie rozgrzewającą. Przybył do nas z krajów egzotycznych. W Polsce kojarzy się z potrawami słodkimi, dla
dzieci, szarlotką, deserami, jednak w smaku jest ostry. Ten prawdziwy smak cynamonu
poczujemy dopiero w gardle. Mnie kojarzy się on z zapiekanym ryżem z jagodami i właśnie cynamonem.

Jak podawać przyprawy? Jak je łączyć z daniem, by uzyskać ich pełny aromat?

Bardzo dobrze komponuje mi się kolendra z kozieradką, liść laurowy z zielem angielskim, sól
i pieprz (standardowa para w każdej restauracji). Nie mogę powiedzieć, że mam jakąś
ulubioną przyprawę, po prostu lubię każdą dobierać indywidualnie do potrawy.

Na początek warto rozróżnić przyprawy suszone i świeże. Hindusi i Chińczycy prażą na patelni zestaw ziół suszonych – szybko i na dużym ogniu, dzięki czemu doskonale wydobywa
się ich aromat. Dopiero potem dodają resztę składników. Natomiast świeże zioła należy
rozetrzeć w dłoniach. Ich ciepło spowoduje uwalnianie się olejków eterycznych w zawartych ziołach. Dlatego dodając zioła do ciepłej potrawy, już na talerzu, będziemy mieć pewność, że potrawa będzie miała przyjemny aromat. Doskonałe są zioła także w sałatkach,
na zimno. Wtedy warto zioła rozdrobnić. Z tego samego powodu czosnek rozgniatamy.
Wiem, że dużo pani podróżuje. Czy udało się pani oprócz nowych przypraw przywieźć z wypraw jakieś ciekawe historie, anegdoty związane właśnie z przyprawami?
Dużo mam takich historii. Moją ulubioną, jest ta podróży do Tanzanii. Gdy wysiadałam ze statku w porcie jechała ciężarówka z przyprawami. Wysypała się z niej skrzynia
z goździkami, które rozsypały się po całym porcie. Samochody i chodzący ludzie, rozgniatali goździki, przejeżdżając i przechodząc po nich. Owe goździki zgniatane przez
buty tworzyły niepowtarzalny zapach. Odnosiło się wrażenie, jakby cała wyspa pach-

Okiem eksperta
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bieram pasujące do niej przyprawy, zwracając uwagę na aromat i połączenia smaków.
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Chyba nie mam jednej ulubionej. Kiedy gotuję, wyobrażam sobie daną potrawę i do-
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Okiem eksperta

Jaka jest Pani ulubiona przyprawa, zioło?

niała goździkami. Ten unoszący się aromat zapamiętam do końca życia. Tu warto wspomnieć,
że zgniatanie przypraw, np. w moździerzu, to doskonały sposób na to, by uwolnić ich aromat.
Czy przyprawy możemy używać do woli? Czy może trzeba uważać stosując te najbardziej
ostre czy mające charakterystyczny smak, właściwości?
Tak, trzeba uważać. Konieczna jest odpowiednia wiedza o właściwościach zdrowotnych przypraw, ponieważ wszystko, co dostarczamy naszemu ciału, ma jakiś wpływ na nas. Osoby, którym jest gorąco, mają rumieńce, trądzik różowaty, wypryski powinny odstawić przyprawy ostre,
bo one rozgrzeją organizm i nasilą objawy. Uczestnicy warsztatów często pytali mnie o właści-

siemens akademia smaku
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praw na jakiś czas.
A czy jakieś przyprawy mają pozytywne właściwości zdrowotne?
Wszystkie mają, tylko trzeba je stosować z umiarem. Jeśli ktoś dodaje do potrawy pół łyżeczki cynamonu to nie jest to dobre jego stosowanie. Są potrawy, np. piernik, do których tej przyprawy piernikowej dajemy bardzo dużo, ale generalnie przyprawy stosuje się z umiarem. Cynamonu powinniśmy
dodawać szczyptę. Pamiętajmy, co dana potrawa może spowodować w naszym organizmie. Wszystko
należy stosować z umiarem.

Okiem eksperta

czy właśnie o dużym gorącu, wysuszeniu organizmu. Zalecam wtedy odstawienie takich przy-
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Okiem eksperta

wości zdrowotne przypraw. Jedna z pań po ostrych przyprawach dostaje rumieńców, co świad-
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Składniki dla 4 osób:
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Ciasto:
200 g mąki pszennej
½ łyżeczki soli
90 g masła
4 łyżki kwaśnej śmietany

Sposób przygotowania:
W rondelku zagotować cukier z octem winnym, a gdy zacznie gęstnieć dodać czerwoną cebulę i dusić 2 minuty. Następnie dodać czerwone wino, miód i grenadinę. Całość gotować do momentu, aż cebula zgęstnieje. Pod koniec doprawić przyprawami korzennymi.
Wszystkie składniki farszu dokładnie wymieszać i doprawić do smaku.
Mąkę przesiać przez sito, posiekać z tłuszczem, dodać śmietanę i sól,
dokładnie wyrobić. Gdy ciasto będzie miało jednolitą konsystencję,
owinąć je plastikową folią i włożyć na godzinę do lodówki. Po schłodzeniu ciasto rozwałkować, podsypując je lekko mąką. Małe foremki
do babeczek posmarować masłem i wyłożyć ciastem tak, aby brzeg
ciasta lekko wystawał ponad rant. Po umieszczeniu w formie, ciasto
włożyć do lodówki na kilkanaście minut, a następnie piec około 5 minut w temperaturze 180ºC (pamiętając wcześniej o lekkim ponakłuwaniu ciasta np. widelcem).
Do odpieczonej foremki włożyć farsz serowy i piec ok. 15 minut
w temperaturze 140ºC. Quiche podawać z kolorowymi sałatami oraz
karmelizowaną cebulą.

QUICHE Z SEREM,
ZIOŁAMI ORAZ KARMELIZOWANĄ CZERWONĄ
CEBULĄ
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Karmelizowana cebula:
3 pokrojone w piórka czerwone cebule
150 ml czerwonego wytrawnego wina
2 łyżki cukru
30 ml czerwonego octu winnego
1 łyżka grenadiny
1 łyżka miodu pszczelego
Utarte w moździerzu, ulubione przyprawy korzenne do smaku

Szef kuchni poleca

farsz serowo - ziołowy:
150 g serka wiejskiego bez serwatki
(ewentualnie tartego koziego sera)
2 jajka
50 ml śmietany 36%
50 g sparzonego i posiekanego szpinaku
2 plasterki posiekanego boczku (wegetarianie mogą zastąpić
boczek zeszklonymi porami)
Świeżo mielony czarny pieprz, słodka wędzona papryka
do smaku

AROMATYCZNY
PIKANTNY KREM
Z SOCZEWICY
I MARCHEWKI
Z KREWETKAMI

siemens akademia smaku
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250 g suszonej soczewicy
250 g obranej i pokrojonej w kostkę marchewki
3 łyżki masła
2 posiekane szalotki
1,5 l bulionu warzywnego lub drobiowego
1 mały pęczek natki pietruszki
100 ml śmietany kremówki 36%
Sól morska, ostra papryka, grubo mielony czarny pieprz
200 g marynowanych krewetek koktajlowych z zalewy
Miąższ z 1 dużego pomidora malinowego bez skóry,
pokrojony w kostkę
1 mały pęczek koperku
2 łyżki oliwy z oliwek aromatyzowanej truflą
Pieprz czarny mielony do smaku

Sposób przygotowania:
Krewetki odsączyć z zalewy, połączyć z pomidorami i koperkiem,
skropić oliwą, doprawić pieprzem i odstawić do lodówki.
W dużym garnku na maśle podsmażyć cebulę, dodać marchew
i soczewicę, zalać bulionem i gotować na małym ogniu przez
około godzinę. Następnie zupę zmiksować na gładką masę, wlać
śmietanę, podgrzać i doprawić do smaku.
W miseczkach ułożyć krewetki, zalać gorącą zupą i posypać świeżo siekaną natką pietruszki.
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

UDO Z KACZKI CONFIT
PODANE Z KARMELIZOWANYMI GRUSZKAMI, BURACZKAMI W MIODZIE I SOSEM
RODZYNKOWYM

3 łyżki miodu pszczelego
4 gruszki pokrojone w cząstki i skropione sokiem z cytryny
50ml śliwowicy łąckiej
Do smaku: kardamon mielony, grubo mielony czarny pieprz

siemens akademia smaku
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Sos:
200 g rodzynek namoczonych w białym winie
300 ml sosu z pieczenia kaczki
100 ml brązowego karmelu
50 ml białego wina
50 ml miodu pitnego
4 łyżki miodu pszczelego
2 duże obrane i ugotowane buraki
1 łyżeczka masła
50 ml wiśniówki
2 łyżki miodu pszczelego
goździki, laska cynamonu, anyż do smaku

Sposób przygotowania:
Osuszone kacze udka nacieramy przyprawami z roztartym czosnkiem, obkładamy plastrami pomarańczy i odkładamy w chłodne miejsce na 6-8 godzin. W szerokim garnku rozpuszczamy tłuszcz gęsi, wkładamy do niego
zamarynowane wcześniej udka z ziołami (tak aby w całości były przykryte
tłuszczem) i dusimy je do miękkości na wolnym ogniu od 1 do 1,5 godziny.
Sos z upieczonej kaczki gotować do momentu odparowania wody. Dodać
rodzynki i karmel (cukier upalony z dodatkiem miodu pitnego oraz wina).
Pod koniec gotowania wlać miód pszczeli.
Buraki wydrążyć formując kulki i obsmażyć na maśle. Po chwili zalać wiśniówką i dodać przyprawy korzenne. Gdy alkohol częściowo odparuje dodać miód i dusić jeszcze przez chwilę.
W rondlu na rozgrzanym miodzie obsmażyć gruszki. Następnie dodać śliwowicę oraz przyprawy i chwilę dusić.
Gotową kaczę wyjąć z tłuszczu, obsmażyć na patelni i ułożyć na przygotowanych wcześniej gruszkach. Podawać z buraczkami w miodzie, sosem
rodzynkowy oraz ewentualnie domowymi kluseczkami.
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4 uda (nogi) z polskiej kaczki
1główka czosnku pokrojonego w plastry
1 pomarańcz pokrojona w plastry
Sól morska, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, rozmaryn do smaku
1 ltr tłuszczu gęsiego

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4-6 osób:

DESER CZEKOLADOWY
NA CIEPŁO Z PŁYNNĄ CZEKOLADĄ I TYMIANKIEM

siemens akademia smaku
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Kremowy sos ziołowy:
150ml mleka
Ziarna kardamonu, anyż, laska wanilii do smaku
3 żółtka
50g brązowego cukru

Sposób przygotowania sosu:
Mleko zagotować z przyprawami (przyprawy można zawinąć
w lnianą ściereczkę, tak aby łatwiej można było je wyjąć) oraz wanilią
i stopniowo dodawać do niego utarte żółtka z cukrem. Całość chwilę
podgrzewać (nie gotować!) i zdjąć z ognia.

Sposób przygotowania:
Czekoladę z masłem oraz tymiankiem przełożyć do miski i rozpuścić
na parze.
Jajka utrzeć z cukrem. Do jajek dodać rozpuszczoną czekoladę (wcześniej wyjąć gałązki tymianku) i delikatnie wymieszać na końcu wsypując mąkę. Przygotowaną masę przełożyć do foremek (takich jak do
muffinów) do środka każdej wkładając kawałek mlecznej czekolady.
Tak przygotowany deser piec około 10 minut w piekarniku z termoobiegiem nagrzanym do 185°C. Podawać od razu po wyjęciu z piekarnika z wcześniej przygotowanym sosem oraz ulubionymi lodami.

Szef kuchni poleca

150g gorzkiej czekolady 70%
150g masła
2 gałązki świeżego tymianku
6 żółtek
6 całych jaj
100g cukru
30g mąki pszennej typ 500
50g mlecznej czekolady
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:
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Szybki sposób
na zdrową kuchnię?
Specjalny piekarnik parowy Siemens pozwoli Ci
przygotować potrawy bogate w wartości odżywcze.
Warzywa przyrządzane na parze nie tracą witamin
i są wyjątkowo smaczne.
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JEDYNYM
OGRANICZENIEM JEST
NASZA WYOBRAŹNIA
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku
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Bez jakiej przyprawy nie wyobrażasz sobie kuchni?
Jest kilka przypraw, po które najczęściej sięgam. Ze świeżych ziół jest to tymianek,
kolendra, rozmaryn czy majeranek. Jest jednak kilka przypraw suszonych, bądź
w postaci pudru, które bardzo lubię: papryka wędzona, słodka bądź pikantna. Produkt
ten sprowadzany jest z Hiszpanii, ale można go coraz częściej spotkać w polskich
sklepach. Bardzo często korzystam również z kuminu. Jest to przyprawa, którą także
dziś wykorzystałem do zupy z soczewicy. Kumin, czyli kmin rzymski, jest kojarzony
z kuchnią marokańską, indyjską, ale ja często go używam.

Jak łączyć i podawać te przyprawy, by wydobyć z nich pełnię
aromatu?
Jeśli mówimy o łączeniu przypraw z produktami, to nie ma właściwie żadnych granic,
a jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia i upodobania. Ciężko więc jednoznacznie powiedzieć, jakie są te właściwe połączenia, bo ograniczeń nie ma żadnych.
Najważniejsze jest umiejętne stosowanie przypraw. Świeże zioła dodajemy na koniec,
kroimy je raz, a nie siekamy wielokrotnie nożem, jak często widać w filmach. Wtedy
bowiem niszczy się ich właściwości. Przyprawy suszone w pudrze dobrze jest uprażyć
na patelni z dodatkami, które zostaną później użyte, np. w zupie. Jeśli przygotowu-

Od kuchni

Dzisiaj przygotowaliśmy czterodaniowe menu. Na przystawkę zrobiliśmy quiche z farszem z sera koziego oraz karmelizowaną, czerwoną cebulą. Potem przygotowaliśmy
zupę krem z soczewicy i marchwi, inspirowaną kuchnią indyjską, więc przypraw w niej
było bardzo dużo. Następnie była noga z kaczki z karmelizowanymi burakami, karmelizowaną gruszką i ziemniaczanym torcikiem oraz sosem rodzynkowym. Ta potrawa
miała mnóstwo składników, ale chcieliśmy w niej pokazać całe spektrum możliwości
i połączeń smakowych. Było mnóstwo elementów słodkich, ale one fajnie się komponują zarówno z przyprawami, jak i z samą kaczką. Ale tak jak mówiłem uczestnikom,
nie wszystkie z tych składników muszą być wykorzystywane naraz. My dziś chcieliśmy zaprezentować kulinarne możliwości. Na deser upiekliśmy torcik czekoladowy z
płynną czekoladą w środku. Do niego podamy lody z pieprzem. Chcieliśmy pokazać
kuchenne ciekawostki, dlatego do czekolady dodaliśmy tymianek, a do lodów pieprz.
Wydaje mi się, że nasze menu było efektowne, ale równocześnie smaczne.

35
siemens akademia smaku

Od kuchni

Jakie aromatyczne potrawy przygotowałeś dzisiaj dla nas?

jemy krem marchewkowy i tę marchew szklimy
na maśle, dobrze jest wtedy dodać przyprawy
i uprażyć. Dzięki temu jeszcze bardziej uwolnią
bukiet swoich aromatów. To są podstawowe zasady, na które powinno się zwracać uwagę
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Od kuchni

Warsztaty kulinarne Akademii Smaku Simens uważam za wyjątkowo udane. Dopisali nam goście,
których było nawet więcej, niż sobie założyliśmy,
ale udało nam się podołać temu zadaniu. Mnóstwo zapachów unosi się jeszcze w kuchni, bo
użyliśmy dziś wiele ziół, przypraw. Takie zapachy
warto w kuchni często powielać i aromatyzować
sobie nasz dom, naszą kuchnię przyprawami, czy
to je prażąc, wykorzystując do dań, czy hodując na
parapecie jak największą ilość ziół. Wydaje mi się,
że wszyscy dziś wyszli bardzo zadowoleni i zainspirowali się tym, co wspólnie przygotowaliśmy.
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Od kuchni

Jak oceniasz atmosferę panującą
na dzisiejszych warsztatach i współpracę z Anią Krasucką, naszą dzisiejszą ekspertką?

Siemens Akademia Smaku_event

FOTORELACJA
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I ZIOŁA

PRZYPRAWY
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Na językach

JESTEM
WIELKĄ FANKĄ
WANILII
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Wywiad
z Agatą Dondajewską,
Czarownica-agata.
blogspot.com

Tematem dzisiejszych warsztatów są przyprawy, czego chciałabyś się dziś dowiedzieć od naszej ekspertki?
Na ogół bardzo dużo solę i, szczerze mówiąc, przyjechałam tutaj specjalnie, by się tego oduczyć. Chciałabym
się dowiedzieć, jak zastąpić solenie przyprawianiem.
Bardzo chętnie wykorzystam dziś zdobytą wiedzę. Interesuje mnie ograniczanie soli, zastępowanie jej przyprawami, świeżymi ziołami. Wiem, że solenie to zły nawyk,
dlatego przywiozłam ze sobą chłopaka, który walczy ze
mną i moim nadmiernym soleniem. Mam nadzieję, że
wypracujemy dziś jakiś kompromis.
Na twoim stole króluje sól, czy znajdzie się na nim także miejsce dla innych przypraw?

Ostatnio przekonuję się coraz bardziej do ostrych smaków. Poznaję kuchnie azjatyckie i tak powoli, powoli się do nich przekonuję. Kiedy byłam dzieckiem, bardzo nie lubiłam ostrych
rzeczy i z góry mówiłam, że takich potraw nie jem. Od pewnego czasu jednak przekonuję się do dań bardziej pikantnych.

Tak, po pierwsze wynika to z zamiłowania do przyprawiania. Po drugie parę lat temu napisałam piosenkę pod
tytułem „Przypraw mnie”, była o przyprawach właśnie
i to z niej zaczerpnęłam nazwę na bloga kulinarnego.
Staram się na nim pokazywać przyprawy i gotowanie
z ich zastosowaniem.
Lubisz dania mocno przyprawione czy łagodne?

Jaka jest Twoja ukochana przyprawa, oprócz soli, bez której
nie wyobrażasz sobie gotowania?
Ostatnio bardzo polubiłam smak słodkiej papryki. Jest to przyprawa, która w polskiej kuchni jest od zawsze. Pamiętam, że
moja mama ciągle dodawała ją do swoich dań.
Dodajesz paprykę do dań ostrzejszych, a czego używasz do
deserów?
Jestem wielką fanką wanilii, nie wyobrażam sobie bez lasek
wanilii zrobić czegokolwiek. Nie wyobrażam sobie także używać cukru wanilinowego. Dla mnie naturalne jest, że mam
kilogram cukru, do którego dodaję laskę lub dwie wanilii i uzyskuję prawdziwy cukier waniliowy.
Jak Ci się podoba na dzisiejszych warsztatach, co o nich sądzisz?
Jest naprawdę super. Jestem zachwycona wnętrzem, bardzo
mi się ono podoba. Panuje cudowna atmosfera, dzięki nastawieniu uczestników. Wszyscy chcą się uczyć, smakować,
kombinować z kuchennymi dodatkami. Wszystko idzie bardzo
płynnie i bardzo mi się podoba.

Jestem fanką mocno przyprawionych potraw i deserów. Moja rodzina nie zawsze to akceptuje, szczególnie
rodzice, którzy svą fanami przyprawiania delikatnego i
tradycyjnego. Dlatego w moim domu na co dzień nie
ma kardamonu czy szafranu.
Jak łączysz przyprawy? Masz swoje ulubione połączenia lub sprawdzone przepisy, które zawsze się udają
i zaskakują Twoich gości?
Najbardziej zaskakujące było zastosowanie przeze mnie
goździków do kurczaka, kiedy robiłam domowe kebaby.
Wszyscy się wtedy dziwili, dlaczego ich użyłam, ale
bardzo im smakowało. Bardziej tradycyjne połączenia
to kaczka z rozmarynem w pomarańczach, czy klasyczna kawa z kardamonem. Na pewno też warto dodać
wanilię do musu czekoladowego.
Zdarzyły ci się wpadki z doprawianiem?
Zdarzyły się, kiedy do chili con carne dałam zdecydowanie za dużą ilość pieprzu i chili. Było to dość traumatycznym przeżyciem dla moich znajomych, musieli popijać

to danie duża ilością mleka (śmiech).
Poznałaś dziś jakieś nowe przyprawy, zioła, ciekaw kompozycje smakowe?
Nowych nie, bo jednak już dużo ich znam. Zaciekawiło
mnie jednak zastosowanie pieprzu syczuańskiego. Ja do tej
pory stosowałam go tylko raz i nie zaprzyjaźniłam się z nim.
A czego dziś dowiedziałaś się na temat pieprzu syczuańskiego?
Po pierwsze, że można go zastosować do chutney`a, a sam
chutney podawać do pasztetu z soczewicy. To dość proste
połączenie, ale może właśnie przez to tak bardzo odkrywcze.
Wolisz gotować czy piec ciasta i przygotowywać desery?
Zdecydowanie piec ciasta i robić desery, co widać u mnie
na blogu. Większość przepisów jest na ciasta, desery. Stety
lub niestety nie lubię mięsa i najrzadziej zdarza mi się je robić i przyprawiać. Czasem się to jednak zdarza, przykładem
jest choćby wspomniany już kebab.
Co sądzisz o dzisiejszym spotkaniu i całej idei warsztatów
kulinarnych Siemensa?
Same warsztaty są bardzo rozwijające. Można spotkać innych blogerów, ludzi związanych z kulinariami, którzy pasjonują się gotowaniem i kuchnią. Można z nimi rozmawiać
o najdziwniejszych połączeniach smakowych, mając pewność, że nikt nie spojrzy na nas wielkimi oczami, zastanawiając się, o czym my właściwie mówimy (śmiech). Takie
warsztaty są potrzebne, bo rozwijają, pozwalają odkryć
nowe smaki, które później możemy przetestować we łasnej
kuchni.

PRZYPRAW MNIE

Wywiad z Anną Daniluk,
Przyprawmnie.blogspot.
com

Na językach

Przyprawiasz potrawy na ostro, czy wolisz łagodne dania?

Twój blog nazywa się – przypraw mnie – ta nazwa idealnie pasuje do dzisiejszego spotkania.
Skąd taki pomysł na nazwę?
Czy to z zamiłowania do przypraw i ziół?
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Jak najbardziej liczą się dla mnie także inne przyprawy. Mam
ich całą wielką galerię, żeby jednak poczuć tę feerię smaków,
chciałabym najpierw tę sól ograniczyć.

Wywiad z Magdaleną
Kucharską,
Grykuchenne.pl

Jestem osobą, która używa bardzo dużo przypraw i ziół
w kuchni. Ich mieszanka na ogół „robi” całą potrawę.
Zawsze w daniu dominuje jeden składnik, warto jednak
podbić go przyprawą, by wydobyć pełnię aromatu.
Czy jest jakaś przyprawa bez której nie możesz żyć?

siemens akademia smaku

44

Na twoim blogu znajdziemy dwa działy – na obiad
i na słodko. Które potrawy przygotowujesz chętniej?
Zdecydowanie mam większe serce do tego, co „na słodko” (śmiech).

Nie ma takiej przyprawy, natomiast są te ulubione. Należy do nich wanilia. Jestem wielkim jej fanem. Jeśli mam
wybierać między czekoladą a wanilią, to zawsze przygotuję desery waniliowe.

Moja pierwsza przygoda z rozmarynem to doskonały przykład
takiej wpadki (śmiech). Przygotowywałam ziemniaki z tą przyprawą. Rozmaryn to mocne zioło, a ja go dodałam bardzo,
bardzo hojnie. Po pierwszym kęsie okazało się, że nie będzie
ziemniaków do obiadu.

Wanilia tylko do deserów czy może także do jakiegoś
nietypowego dania?

Która z dzisiejszych potraw wydaje Ci się najbardziej zachęcająca, aromatyczna?

Masz ulubiony deser? Kryją się w nim jakieś ciekawe
przyprawy lub zioła? Zdradzisz nam szczegóły?

Zajęłam miejsce w grupie przygotowującej desery i już teraz
mogę powiedzieć, że połączenie czekolady z tymiankiem zapowiada się bardzo dobrze.

Moim ulubionym deserem jest tiramisu. Przetestowałam już wiele jego wersji, i chyba powstał już ten idealny.

Jak oceniasz atmosferę na warsztatach Akademii Smaku
Siemens?

Czego ciekawego dowiedziałaś się dzisiaj od Anny
Krasuckiej?

Przede wszystkim centrum jest fajnie ustawione, sprzyja integracji. Większość osób nie znała się wcześniej, a tu po dziesięciu minutach wspólnych rozmów i gotowania bardzo szybko
załapaliśmy kontakt. Te warsztaty to świetna zabawa i okazja,
by się nauczyć się czegoś wartościowego.

Najbardziej zainteresowały mnie ciekawostki o konkretnych przyprawach, np. gałce muszkatołowej czy pieprzu
syczuańskim. Choć za tym drugim nie przepadam, wy-

Wanilii używam w różnych odsłonach, nie tylko w deserach, choć w nich lubię ją najbardziej. Kojarzy mi się
z dzieciństwem. Chociaż miałem możliwość poznania
wtedy tylko aromatu wanilinowego, a nie prawdziwej
wanilii, to jednak to wspomnienie mocno we mnie
tkwi. Wszystkie mączne potrawy czy ryżowe z wanilią
należą do moich ulubionych.
Większość ludzi stale używa tych samych przypraw.
Głównie jest to sól i pierz. Ty na pewno używasz ich
więcej. Masz jakieś swoje tajemne połączenia?

Wywiad z Michałem
Muskałą,
Aromatyczny.blogspot.com

Na językach

Pomimo nazwiska, które zobowiązuje (śmiech), pasja
do gotowania pojawiła się w moim przypadku bardzo
późno. Ludzie najczęściej zaczynają gotować pod koniec
liceum, na studiach. U mnie zainteresowanie kulinariami przyszło jeszcze później. Pierwszy wpis na blogu pojawił się tylko półtora roku temu.

daje mi się, że on „zjada” potrawy. Sposób na niego, sugerowany przez ekspertkę, może być jednak ciekawym pomysłem
na to, jak ten pieprz czasem wykorzystać w kuchni.
Zdarzają Ci się czasem drobne wpadki z przyprawianiem?

TAJEMNYCH
POŁĄCZEŃ
NIE MA

Kiedy się pojawiła twoja pasja do gotowania?

A sól jest na swój sposób magiczna. Może być niebieska,
różowa, wędzona, te ostatnią bardzo lubię. Jest całe bogactwo soli i tylko osoba, która jest totalnym ignorantem
może powiedzieć, że sól nie jest składnikiem potrawy.
Mam koleżankę, której ulubioną przyprawą jest właśnie
sól, wręcz ją zbiera i zawsze z nowych miejsc przywozi
nowe zasoby soli. Ostatnio moimi ulubionymi przyprawami są wędzona sól i wędzona papryka.
Czym jest wędzona sól? Jak można ją wykorzystać
w kuchni?
Wędzona sól nadaje dymnego posmaku, bardzo dobrze
się sprawdza w połączeniu z papryką wędzoną do ryby.
Przygotowuję smażoną, delikatną w smaku rybę i do tego
daję masło z kaparami oraz wędzoną sól i paprykę. Jest to
naprawdę niesamowite.
Zdarzyły Ci się wpadki z przyprawianiem?
Wpadki z przyprawianiem zdarzają się bardzo często,
zwłaszcza na początku, kiedy testuje się przyprawy i
ich połączenia. Jest to nieodzowne i trzeba się z tym
pogodzić. Przed chwilą koleżanka opowiadała, jak
połączyła zjełczały tłuszcz z suszonym, mielonym
imbirem, uzyskując zapach starej szmaty (śmiech).
Najważniejsze, by się nie poddawać, żeby szukać.
Połączeń jest bardzo wiele. A ograniczeniem jest tylko
nasza wyobraźnia.

Na językach

NA SŁODKO

Tajemnych połączeń nie ma. Ważne jest, żeby wybierać
i próbować. Oczywiście często te eksperymenty nie wychodzą, ale z tym trzeba się pogodzić. Dobrze jednak
przećwiczyć daną potrawę na sobie, nim komuś ją podamy. Jeżeli ma się trochę ciekawości świata i podniebienie
jest ciekawe nowych doznań, to reszta zależy tylko od
tego, gdzie się szuka.
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Czy w Twojej kuchni używasz dużo przypraw i ziół,
czy stosujesz je raczej oszczędnie?
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Koniec z rozmrażaniem!
NoFrost to system chłodzenia, który pozwala zapomnieć
o rozmrażaniu lodówki. Dzięki niemu, za pomocą cyrkulacji powietrza, usuwana jest wilgoć, która naturalnie
gromadzi się wewnątrz chłodziarko-zamrażarki. Dzięki
temu wnętrze urządzenia, a także produkty przechowywane w zamrażalniku nigdy nie pokryją się lodem ani
szronem, a zamrażarki nie trzeba będzie nigdy więcej
rozmrażać.
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SERY
Sery: Dojrzała fascynacja
Już 31 stycznia Gieno Mientkiewicz - znawca serów,
31 stycznia Gieno Mientkiewicz - znawca serów i ekspert
Akademii Smaku, zdradził nam sekrety warzenia i degustacji
unikalnych serów zagrodowych.
Relację ze spotkania i serowe przepisy szefa kuchni - Konrada
Birka - znajdziecie już wkrótce w magazynie "Akademia
Smaku: Sery".
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Zapraszamy na:
www.akademiasmakuonline.pl/wygraj-zaproszenie

Partner:

Partner:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

