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DOJRZAŁA FASCYNACJA
Kozia Rura, Biały Książę czy Kozia Chałwa. To tylko kilka z oryginalnych nazw
serów, których można było skosztować w trakcie siódmego spotkania Akademii
Smaku Siemens. Gieno Mientkiewicz, znawca serów i właściciel firmy „Sery Polskie”, zdradził uczestnikom warsztatów tajniki sztuki serowarskiej i zapewnił
niezapomniane wrażenia smakowe w trakcie degustacji.
Polskie sery zagrodowe, czyli takie, które są produkowane przez małych, często

tym, jak rozpoczęto produkcję najciekawszych odmian. Pomógł również rozwiązać
zagadkę ich nazw. Wykład umiliła degustacja wielu rodzajów serów zagrodowych
podanych w nowatorski sposób.
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Gieno Mientkiewicz zaproponował m.in. serwowanie ich z elementami chrupiącymi
– jak podprażone ziarna, orzechy, mak. Doradził również łączenie serów z miodem,
suszonymi owocami, suszonym mięsem czy nawet koglem-moglem.
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć pysznych potraw od naszego szefa kuchni. Uczestnicy warsztatów mieli okazję posmakować quesadilli z placków pszennych z kurczakiem, grillowaną papryką oraz serem Mimolette; kremu z pomidorów z serem
Comte czy polędwicy z dorsza z sosem z sera pleśniowego, z gnocchi, szpinakiem i
pomidorami suszonymi. Największym zaskoczeniem smakowym był jednak deser –
kremowy ser kozi z biszkoptami, galaretką, kruszonką i szczyptą kawy. Przepisy na
wszystkie wysmakowane potrawy szefa kuchni znajdziecie na kolejnych stronach
magazynu.
Życzymy smacznego!
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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mens. Smakosz serów – Gieno Mientkiewicz - opowiedział wciągające historie o

Od redakcji

rodzinnych producentów, zdominowały kolejne spotkanie Akademii Smaków Sie-

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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Smakosz i znawca serów, właściciel firmy „Sery Polskie”
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Odkrywca zjawiska „serów zagrodowych”, które sam zdefiniował i ustawicz-

Ekspert Akademii Smaku Siemens

Gieno Mientkiewicz
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tworzy najlepsze wysmakowane festiwale w Grucznie i Sandomierzu. Szkoli,
prowadzi serowe warsztaty i degustacje. Stworzył kultowe Noce Śledziożerców i audycję radiową „Nieustraszeni Smakosze”. Z pasją prowadzi serowy
dom wysyłkowy - SeryPolskie.pl
Zagorzały slowfoodowiec, smakosz i sybaryta.
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nie promuje. Prowadzi w Kuchni+ program „Przez dziurkę od sera”. Współ-

Sery zagrodowe
– nowość czy tradycja?
Czym tak naprawdę są sery zagrodowe? Wynalazkiem XXI wieku czy tradycyjnym polskim serowarstwem?
Nazwa tych serów została wymyślona przez Gieno Mientkiewicza, który postanowił odróżnić je od innych serów, takich, które możemy dostać w sklepie. Gieno miał także ogromny wkład w ich systematyzację, bo to właśnie
on namówił serowarów i rolników do nazwania produkowanych przez nich
mogły być to sery farmerskie (te są u nas importowane). Nie pochodzą także
z mleczarni i spółdzielni. Nazwał je więc zagrodowymi, dla podkreślenia, że
produkowane są w małych, przydomowych zagrodach.
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SERY

serów, by łatwo można było je rozróżniać. W Polsce nie ma farm, dlatego nie
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ją w trzech regionach, które mają co najmniej kilkudziesięcioletnią tradycję
ich produkowania. Jak twierdzi Gieno Mientkiewicz, najlepsze sery pochodzą
z Podlasia (królują Korycińskie, te z Wiżajn i z okolic Tykocina), Podhala i Dolnego Śląska.
Tajemnica kunsztu serów zagrodowych kryje się właśnie w ich pochodzeniu
i produkcji. W przepisach pochodzących z dziada pradziada i pasji, którą mają
w sobie polscy serowarzy.
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Wbrew pozorom nie są to jednak nowe typy serów. Dziś najlepsze powsta-

Tajemnica smaku serów

Kochasz swoją
Rodzinę

Na smak sera składa się wiele czynników, a tajemnica
jego aromatu sięga aż do łąki, na której wypasała się

Kupujesz dobre produkty

krowa.

i nie marnujesz jedzenia

Jak mówi specjalista od serów, Gieno Mientkiewicz,
sekret smaku i aromatu najlepszych serów kryje się w
bioróżnorodnych łąkach. Muszą rosnąć na niej i kwiaty,
i zioła. Nie mogą być jednak sztucznie obsiewane. Najwyżej cenione są sery pochodzące z maja i września.
Z maja dlatego, że wtedy cała roślinność rozkwita, jest
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się nasiona, owoce. Smaki i zapachy stają się bardzo
skondensowane oraz wyraziste. To wszystko wpływa
na to, jak dobre i wartościowe będzie mleko.
Znaczenie ma także gatunek krowy. Nie chodzi bowiem o ilość mleka, a o jego jakość. – „Mleko musi być
niezwykle skoncentrowane, o dużej zawartości tłuszczu, białka, czyli tego, co później stanowi ser. Łąka,
rodzaj zwierzęcia i na końcu zawsze kunszt serowara,
jego umiejętności uformowania, ale i dojrzewania – to
stanowi o końcowym smaku sera” - podkreśla Gieno
Mientkiewicz.
Ważne jest także, by mleko było niepasteryzowane: –
Mleko pasteryzowane zuboża ser. Pasteryzacja zabiera
mleku dużo smaków, spłaszcza, ujednolica – dodaje
Mientkiewicz. Wszystkie zapachy i smaki łąki, gdy mleko jest niepasteryzowane, będą go wzbogacać po kilku
miesiącach jego dojrzewania. Dlatego próżno szukać
dobrych serów w marketach, a na festiwalach smaku
i u małych producentów lokalnych.

Jesteś świadomy,
że jakość jedzenia
- na zdrowie
wplywa

Cenisz jakość,
ale nie
przeplacasz

.
Wiesz, ze na zdrowiu
nie warto oszczędzać

,
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sień z kolei to czas, kiedy rośliny dojrzewają, pojawiają
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w pełni swych sił, zdrowa, zielona, aromatyczna. Wrze-

Jak podawać sery?
Tajemnice najlepszych
połączeń
Najczęściej spotykamy się z podawaniem serów
w postaci dodatków do dań lub samodzielnie, jako
deskę serów. W restauracjach i pubach zazwyczaj w
towarzystwie serów pojawiają się winogrona i włoskie orzechy. To najprostsze, tradycyjne sposoby podania. Gieno Mientkiewicz radzi jednak, by podawać
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- „Do serów trzeba dobierać rzeczy chrupkie, coś
czego ser nie ma” – doradza Mientkiewicz. Mogą to
być na przykład prażone orzechy. Warto łączyć sery
chej patelni, by podkreślić ich smak i nadać im więk-

SERY

WINO W KUCHNI

je inaczej.

szej chrupkości. Przy dobieraniu dodatków zwróćmy
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z ziarnami, możemy je wcześniej podprażyć na su-
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uwagę nie tylko na ich smak, ale też strukturę. Sery
możemy uzupełnić o smaki słodkie, wytrawne, słone
– nie tylko winogrono, orzechy – mogą to być prażone pestki dyni, orzechy, mak, miód, nalewki, kogel-mogel, suszone owoce, nawet suszone mięsa. Na
przykład metka, która dobrze komponuje się z serami,
gdyż zawiera bakterie kwasu mlekowego.
Bardzo często na naszych stołach ser pojawia się w
towarzystwie wina. I jest to bardzo dobre połączenie.
Jednak kiedy dopiero próbujemy danego sera, warto
zjeść go bez popijania winem, sokiem etc. Najlepiej
sprawdzi się zwykła woda, bo nie zakłóci smaku degustowanego sera. Warto pamiętać, że serów mocnych
w smaku, o intensywnym zapachu nie powinniśmy
łączyć z czerwonym, mocno wytrawnym winem. Niepotrzebnie podkreśli on wszystkie najtrudniejsze cechy sera (jak kwasowość czy gorzkość).

/

Ser serowi nierówny
Na rynku dostępnych jest wiele gatunków sera, począwszy od zwykłego żółtego, białych twarogów,
po sery dojrzewające i z pleśniami: błękitną czy
zieloną.
Sklepowe sery produkowane są z mleka pasteryzowanego, co powoduje, że są one mniej tłuste
i mało wyraziste w smaku. Całkowicie pozbawione aromatu łąki. Ich proces produkcji często jest
sztucznie przyspieszany, słynne dziury w serach
odpowiednich środków chemicznych.
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Sery zagrodowe to natomiast gwarancja smaku
i naturalności. Na każdym etapie produkcji są bo-
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dzi w naturalnym rytmie. Dodatkowo powstają

wiem „dopieszczane”, a ich dojrzewanie zacho-

FOOD DESIGN

nie powstają naturalnie, a w wyniku zastosowania
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ją niepowtarzalny smak i aromat. A im dłużej dojrzewają, tym są intensywniejsze.
Sery tworzone w tzw. zagrodach, przez rolników
i pasjonatów są dużo bardziej urozmaicone. Każdy
z nich jest oryginalny i niepowtarzalny. Ich smak
zależy bowiem nie tylko od smaku mleka, indywidualnych przepisów, ale także pomysłów ich twórców oraz pasji, jaką wkładają w produkcję. Każdy
serowar ma swoją tajemnicę i zwraca uwagę na
inny aspekt produkcji, element danego sera. Dlatego powstają sery z ziołami, przyprawami, z pleśnią
lub bez, o strukturze zwartej lub kremowej. Mogą
być także pieczone, ze skórką lub bez niej.
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z mleka niepasteryzowanego, dzięki czemu zysku-

Jakby krowa weszła
w rabatkę
i zżarła piwonie
Wywiad z Gieno Mientkiewiczem, ekspertem Akademii Smaku Siemens:
Sery
Jest Pan twórcą nazwy „sery zagrodowe”? Jaka jest jej historia, jak długo zajmuje się Pan

serami farmerskimi, bo w Polsce nie ma farm. Nie mogą więc pochodzić z farm, bo są to wtedy

Okiem eksperta

takimi serami?

sery importowane. Nie pochodzą z mleczarni, spółdzielni, nie leżą na półkach w sklepie, tak jak
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Serami zagrodowymi zajmuję się już ponad 7 lat. Na początku nie były to jeszcze dosłownie
„sery zagrodowe”. Ta nazwa powstała cztery lata temu. Wymyśliłem ją dlatego, że potrzebowałem na plakacie podkreślić odmienność tych serów od innych. Na szczęście dość łatwo jest
określić, czym są sery zagrodowe, bo w tej nazwie zawiera się wszystko, co potrzeba. Nie są
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i wszystkim, co oddziałuje na nasze zmysły. Pokazują naturalność pochodzenia, czyli właśnie
zagrodę. Są warzone w małych, przydomowych wytwórniach.
Gdzie w Polsce można znaleźć najlepszych serowarów? Są jakieś słynne miejsca, zagrody,
w których Pana zdaniem powstają sery wyróżniające się swoim smakiem i aromatem?
Są trzy, moim zdaniem, duże światy serów. Pierwszym jest Podlasie, regiony, z których pochodzą trzy słynne sery: Korycińskie, Wiżajn i okolice Tykocina. Potem są sery Podhalańskie, chyba
najstarsze, są to kilkusetletnie tradycje serowarskie. Na tej serowej mapie świetnie widoczny
jest także Dolny Śląsk, który może się poszczycić kilkoma oryginalnymi i bardzo dobrymi serami.
Jaki gatunek sera lubi Pan najbardziej?
Najbardziej lubię ten ser, który akurat odkrywam, a co tydzień odkrywam nowy (śmiech). Ale
można to pytanie odwrócić. Jest ser, za którym zawsze tęsknię, to ser Bachanowski, z Podlasia,
znad jeziora Hańczy. Dostaję go co pół roku, bo proszę wytwórcę, by odłożył mi go na około
rok. Wiem więc dokładnie, kiedy taki ser zostanie uwarzony i kiedy mniej więcej będę go jadł. Z
tymże on powstaje co pół roku. Ma swoja odmianę wiosenną oraz jesienną i na to muszę czekać.
Kiedy ten moment się zbliża - już za tym tęsknię.
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wiele innych serów. Odróżniają się od nich wyraźnie kształtem, kolorem, zapachem, smakiem

Próbowaliśmy dziś wielu odmian sera. Dużo mówił Pan o aromacie sera, o tym jak
powstaje, skąd się bierze. Co wpływa na smak sera? Jak on się rozwija w czasie?
Zaczyna się już na początku, na łące, kiedy łąka jest bioróżnorodna, kiedy są tam kwiaty, zioła. Dlatego tak wysoko cenione są sery z maja i września. Z maja dlatego, że to są
pierwsze źdźbła trawy, które dopiero wyrastają. Są one niezwykle witalne. Do tego kwiatki zaczynają już ściągać pszczółki. Obraz idylliczny. To wszystko jest niezwykle aromatyczne i żywotne. Drugi ważny okres zaczyna się we wrześniu, kiedy wszystko dojrzewa, kiedy
pojawiają się nasiona, a każda roślina szykuje się do zimowania. „Łąka” jest już wtedy

W trakcie Pana wykładu pojawiło się pojęcie „powrotu łąki”? Co ono oznacza?

dużej zawartości tłuszczu, białka, czyli tego, co później stanowi ser. Podsumowując, na
smak i aromat sera wpływają: łąka, rodzaj zwierzęcia i na końcu zawsze kunszt serowara,
jego umiejętności uformowania, ale i dojrzewania sera.

„Powrót łąki” ładnie określa to, co jest istotą serów zagrodowych, które powstają z mleka
niepasteryzowanego. Pasteryzacja zabiera z mleka dużo smaków, spłaszcza, ujednolica.
Kiedy mleko nie jest pasteryzowane, to te wszystkie smaki i aromaty są w nim utrwalone. One na pewien czas znikają, kiedy ser jest świeży, pachnący serwatką, dość słodko i
słono. Ale kiedy zaczyna dojrzewać, ma dwa-trzy miesiące - do czterech, łąka wraca. Ona
nie wraca zapachem macierzanki czy rdestu lub innych ziółek, ale wraca ogólną paletą
zapachów. Czasami ma się wrażenie, jakby krowa weszła w rabatkę i zżarła piwonie, bo
czuć takie bogactwo zapachów.
Bogactwo zapachów to nie jedyna cecha charakterystyczna serów zagrodowych.
Zaskakujące jest również niezwykłe bogactwo nazewnictwa. Ja zanotowałam sobie
m.in. Kozią Rurę, Kozią Chałwę czy Białego Księcia. Czy wszystkie polskie sery zagrodowe mają takie pomysłowe nazwy?
Nie. Tu nieskromnie powiem, że jestem ojcem chrzestnym co najmniej trzydziestu serów.
Wymuszałem na rolnikach i serowarach rozróżniania swoich serów. Chociażby dlatego,
by ktoś później na festiwalach serów mógł zapamiętać nazwę i wrócić do swojego ulu-

Okiem eksperta
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nowane do serowarstwa. Może dawać mniej mleka, ale niezwykle skoncentrowanego, o
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cyjność mleka. A mleko musi pochodzić od zwierzęcia, które w jakiś sposób jest predesty-
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silna, skondensowana w swoich smakach i aromatach. To wszystko przekłada się na atrak-

bionego sera. Serowar nie może więc nazywać swojego produktu serem żółtym, śniadaniowym
czy dojrzewającym, których jest bez liku. Dlatego musi go nazywać Łomnickim, Kozim Dymkiem
czy Kozią Rurą. Głównie sery nazywa się od nazw miejsc, z których pochodzą. Niektórzy jednak
mają większą fantazję i nazywają je, na przykład, Sudeckim Kamykiem czy Talarem.
Jak podawać sery, z czym je łączyć, by polepszyć aromat i strukturę sera?
Doradzałbym myślenie o serze jako o pojedynczym smaku. Nie trzeba od razu komponować
deski serów, bo to przyjdzie z czasem, kiedy poznamy więcej gatunków i będziemy mogli skomponować fajną deskę. To tego trzeba też odpowiedniej okazji: wizyty gości, których chcemy za-
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myślimy już nie tylko smakiem, ale też strukturą. Sery możemy uzupełnić o smaki słodkie, wytrawne i słone. I to nie muszą być tylko winogrona, orzechy i krakersy, ale warto spróbować
też prażonych pestek dyni, orzechów, maku, miodu, nalewek, kogla-mogla, suszonych owoców,
nawet suszonego mięsa, np. metki, która dobrze komponuje się z serami, gdyż zawiera bakterie
kwasu mlekowego.
Często do serów podajemy wino. O czym należy pamiętać w trakcie wyboru trunku?
Ja przestrzegam tylko przed używaniem win najbardziej wytrawnych przy bardziej zbudowanych serach, takich, które mają mocniejszy zapach, są bardzo oryginalne, drapiące w gardło.
Takie wina potrafią uwypuklić najgorsze cechy sera. Poza tym trzeba eksperymentować. Jeśli
mamy jakieś wino w domu, spróbujmy, czy pasuje, czy takie połączenie będzie nas zadowalało.
Jeśli tak, to zachowajmy je w pamięci i powtórzmy kilka razy.

Okiem eksperta

zacząć dobierać do niego smaki z dużą dozą kreatywności. Możemy zacząć np. od ziaren. Tu
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chwycić lub świąt, kiedy chcemy sobie bardziej dogodzić. Warto wziąć jeden ser, spróbować i
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DESER Z KREMOWEGO,
KOZIEGO SERA Z GALARETKĄ I KRUSZONKĄ
ORZECHOWĄ
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Sposób przygotowania:
Utrzeć żółtka z cukrem na najszybszych obrotach miksera, a następnie zmniejszyć obroty miksera i stopniowo (po 1 łyżce) dodawać kozi
ser. Likier orzechowy podgrzewamy, zdejmujemy z ognia i dodajemy
do niego wcześniej namoczoną żelatynę. Całość wylewamy na płaską blachę i odstawiamy do lodówki.
Z orzechów, masła, mąki i cukru przygotować kruszonkę. Wysypać ją
na blachę i wstawić na 7 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C i wystudzić. W szklance bądź kieliszku układać kolejno
krem, biszkopt nasączony kawą, kruszonkę, krem, galaretkę, ponownie krem i kruszonkę. Deser przed podaniem schłodzić w lodówce.

25
siemens akademia smaku

5 łyżek cukru
5 żółtek z wiejskich jaj
500g kremowego (twarogowego) koziego sera
200g podłużnych biszkoptów z cukrem
100ml mocnej kawy z ekspresu
100ml likieru orzechowego Frangelico
2 listki żelatyny
50g zmielonych orzechów brazylijskich
200g masła
4 łyżki mąki
2 łyżki brązowego cukru

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

KREM Z PIECZONYCH
POMIDORÓW Z ZIOŁAMI
I DOJRZEWAJĄCYM
SEREM COMTE

siemens akademia smaku
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Sposób przygotowania:
Cebulę z pomidorami pokroić w cząstki i ułożyć na blasze. Obłożyć gałązkami świeżego tymianku, ząbkami czosnku, skropić
oliwą z oliwek i wstawić na około 30 minut do piekarnika nagrzanego do 160°C.
Następnie całość przełożyć do garnka z gotującym się bulionem,
zagotować, doprawić do smaku i dokładnie zmiksować (w razie
potrzeby zupę przetrzeć przez sito). Na koniec dodać starty bądź
pokruszony ser Comte (część sera można zostawić i udekorować
nim zupę) oraz posiekaną bazylię. W razie potrzeby zupę zabielić
śmietaną. Przed podaniem zupę posypać pozostałą częścią sera i
prażonymi pestkami dyni.
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3 obrane szalotki
4 łyżki oliwy z oliwek
5 pomidorów bez skóry
3 obrane ząbki czosnku
Kilka gałązek świeżego tymianku
1 litr bulionu drobiowego
100g francuskiego sera Comte
Sól, świeżo mielony czarny pieprz, cukier do smaku
Kilka listków posiekanej świeżej bazylii
4 łyżki śmietany kremówki 36%
1 łyżka pestek dyni

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

PIECZONA POLĘDWICA
Z DORSZA ATLANTYCKIEGO
PODANA NA SZPINAKU
W SOSIE Z SERA
PLEŚNIOWEGO
Składniki dla 4 osób:

siemens akademia smaku
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Szpinak:
400g rozmrożonych liści szpinaku Hortex
4 łyżki oliwy z oliwek
1 cebula posiekana w kostkę
3 drobno posiekane ząbki czosnku
200g sera pleśniowego
100ml białego wytrawnego wina
200ml kremowej śmietany
1 łyżka prażonych orzeszków Pini
1 łyżka posiekanych suszonych pomidorów
Gałka muszkatołowa, pieprz czarny grubo mielony, sól do smaku

Sposób przygotowania:
Umyte i osuszone polędwice z dorsza nacieramy wszystkimi połączonymi
składnikami i wkładamy na godzinę do lodówki. Tak przygotowaną rybę
wkładamy do nagrzanego piekarnika (180°C) na 15 minut.
W rondelku na oliwie smażymy cebulę, czosnek, następnie dodajemy ser
pleśniowy, wino oraz śmietanę.
Dusimy do momentu rozpuszczenia się sera, dodając suszone pomidory
oraz szpinak i doprawiamy do smaku. Pieczone polędwice z dorsza podajemy na aromatycznym szpinaku w sosie z sera pleśniowego.
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Marynata:
100ml oliwy z oliwek
2 łyżki pieprzu cytrynowego
2 rozgniecione ząbki czosnku
Kilka gałązek świeżego tymianku

Szef kuchni poleca

4 x 180g polędwicy z dorsza atlantyckiego

QUESADILLAS
Z PIECZONĄ PIERSIĄ
KURCZAKA
I SEREM MIMOLETTE

siemens akademia smaku
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Sposób przygotowania:
Kurczaka natrzeć marynatą, upiec w piekarniku a następnie wystudzić i pokroić w plastry.
Na patelni lekko skropionej oliwą położyć placek pszenny posmarowany quacamole, ułożyć na nim plastry pieczonego kurczaka, paprykę, posypać tartym serem, kolendrą a następnie przykryć drugim
plackiem i smażyć przez około 3 minuty z każdej strony. Gotowe pokroić na kawałki i podawać z salsą pomidorową lub kwaśną śmietaną.

Szef kuchni poleca

2 piersi z kurczaka
1 łyżka ulubionej marynaty do kurczaka
Olej rzepakowy do smażenia
8 pszennych placków tortilla
4 łyżki quacamole z avocado
1 czerwona papryka bez skóry (upieczona) pokrojona w paski
100g tartego sera Mimolette (ewentualnie Cheddar)
Pęczek posiekanej świeżej kolendry
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:
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Jak sprawdzić, czy program
w zmywarce dobiegł końca?
W wybranych modelach w pełni zintegrowanych
zmywarek nie musisz już w tym celu uchylać drzwi
urządzenia. Innowacyjny system timeLight wyświetla na
podłogę pod zmywarką na przemian: status cyklu i czas
pozostały do końca programu. Dzięki jasnej projekcji
informacje są doskonale widoczne o każdej porze,
w każdym świetle i na wszelkiego rodzaju podłożach.
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ZASTOSOWANIE
SERÓW JEST OGROMNE
Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku
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Od kuchni

Ten temat można by rozwinąć na kilkadziesiąt minut rozmowy. Zastosowanie serów
w kuchni jest ogromne, chyba tylko nasza wyobraźnia, inwencja i kreatywność mogą
nas ograniczyć. Możemy je wykorzystywać od przystawek, przez zupy, po drugie dania, łącznie nawet z deserami, co dziś udowodniliśmy. Ważne jest tylko dobieranie
serów do regionu, z którego pochodzi dana potrawa. Jeśli komponujemy danie zainspirowane kuchnią włoską, to powinniśmy wykorzystywać sery włoskie. Można się
także kierować konsystencją serów oraz tym, czy będą podawane na zimno czy na
ciepło. To są jedyne ograniczania, a zastosowanie serów jest naprawdę ogromne.
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Jak dobierać smaki i aromaty serów do potraw? Do czego, na przykład, najlepiej pasują sery pleśniowe?
Moim zdaniem sery bardziej aromatyczne należy dodawać do takich składników, które nie są aromatyczne, a znowu nie podawać do tych, których smaku nie chcielibyśmy
w jakiś sposób zamącić. Unikajmy mocnych serów do aromatycznej ryby, chociażby
tuńczyka. On sam w sobie ma smak, którego nie powinno się już niczym przytłaczać.
Z drugiej strony np. drób, który jest mięsem suchym, warto podać z sosem z sera pleśniowego, który będzie podkreślał smak kurczaka i dobrze się z nim połączy. Kurczak
lubi bowiem chłonąć smaki i integrować się z nimi.

Jakie serowe przysmaki przygotowałeś dziś dla gości Akademii
Smaku?
Opowiem o potrawach w takiej kolejności, w jakiej były przygotowywane. Jako przystawkę podaliśmy quesadille z placków pszennych z kurczakiem, grillowaną papryką
i serem Mimolette. To jest ser w charakterystycznym pomarańczowym kolorze, który zawdzięcza karotenowi, dodawanemu na etapie produkcji. To była pierwsza przystawka będąca, co ciekawe, połączeniem francuskiego sera z potrawą raczej meksykańską. Tym bardziej, że jako dodatki pojawiły się: guacamole i salsa pomidorowa.
Lubię wykorzystywać ser Mimolette, chociażby ze względu na jego kolor. Bardzo kontrastuje z innymi składnikami.
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Od kuchni

Jak można wykorzystać sery w kuchni w oryginalny sposób?

Od kuchni

Od kuchni
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Następnie przygotowaliśmy zupę krem z pomidorów, której dodaliśmy smaku, również francuskim
serem Comte. Doskonale połączył się z zupą kremem. To ser dojrzewający, więc da się w nim wyczuć na końcu smak lekko goryczkowy, podkreślający smak pomidorów, zwłaszcza gdy ze względu
na pogodę lub porę roku są one mniej aromatyczne. Przygotowaliśmy też zupę z polędwicy dorsza,
która była podana z sosem z sera pleśniowego, z
gnocchii, szpinakiem i pomidorami suszonymi. Na
koniec deser, kremowy ser kozi z biszkoptami, kruszonką, galaretką i odrobiną kawy. To chyba była
największa niespodzianka i zaskoczenie, bo jednak
po sery kozie sięgamy na samym końcu, a my, nie
dość, że po nie sięgnęliśmy, to jeszcze wykorzystaliśmy je w deserze.

FOTORELACJA
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Czego o serach dowiedziałaś się podczas warsztatów?
Sery zagrodowe są jeszcze dość mało znane, więc z ciekawością słuchałam prelekcji eksperta. Z polskimi serami miałam
do tej pory mało do czynienia, ale teraz, po spotkaniu, bardzo
chętnie wykorzystam je w kuchni.
A czy jakiś smak sera, którego dzisiaj próbowałaś zapadł
Ci szczególnie w pamięć?
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Jakie miejsce w Twojej kuchni zajmują sery?
Serów używam bardzo dużo, przede wszystkim są to
sery kozie, twarde. Najmniejszą część, ze względu na
upodobania, stanowią sery z błękitną i zieloną pleśnią.

Przede wszystkim ser kozi, którego próbowaliśmy na samym
początku, miał bardzo przyjemny smak. Podobały mi się też
połączenia, bo wiele z nich sama stosuję w domu, miło je
więc wspominam. Choćby sery z miodem, oliwą.

Bardzo dużo robię z serów ze względu na to, że mam małe
dziecko, które jest ich fanem, zarówno jeśli chodzi o sery twarogowe, kozie czy twarde kozie. Robimy z nimi przeróżne rzeczy: placki, sałatki, jemy sery z dodatkiem mięsa czy owoców.
Co myślisz o idei spotkań pasjonatów gotowania, warsztatów kulinarnych Akademii Smaku?
Na pewno są bardzo rozwijające. Na przykład ja miałam do tej
pory bardzo mały kontakt z serami zagrodowymi, a warsztaty
pozwoliły mi poszerzyć wiedzę i poznać nowe gatunki sera,
których bardzo chętnie użyję w mojej kuchni.

Jakie miejsce sery zajmują w Pani menu i na Pani blogu?
Na blogu mniejsze, natomiast w menu bardzo duże. Ja
nie potrafię bez sera żyć, co nie zawsze jest dobre, bo
sery ze względów zdrowotnych powinnam ograniczać.
Bez nich jednak nie potrafię żyć.

Jak ocenia Pani atmosferę na warsztatach?
Jest naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo sympatycznie.
O wszystko można zapytać eksperta i szefów kuchni, mam
więc pewność, że wszystko przygotowujemy jak należy.
Jakie potrawy Pani dzisiaj przygotowuje?

Czy któryś z serwowanych serów lub połączeń smakowych przypadł Pani do gustu?

Ja robię tiramisu z serem kozim i galaretką z likieru z orzechów laskowych.

Bardzo ciekawy był ostatni, który dziś próbowaliśmy, ser
z Frontiery, od Rusłana. Ja go już znam i bardzo lubię.
Pozytywnie zaskoczyła mnie Kozia Rura, choć nie lubię
serów kozich, ten był smaczny jak na ser - i szczególnie,
jak na ser kozi.

Czy dowiedziała się Pani dzisiaj czegoś nowego o serach?
Już kiedyś uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych
przez Gienia Mientkiewicza. Za każdym razem można się
u niego dowiedzieć czegoś nowego o serach, zapamiętać
coś, co wcześniej nam umknęło.

BEZ SERÓW NIE
POTRAFIĘ ŻYĆ
Wywiad z Joanną
Krzewińską, autorką
bloga krolestwogarow.
blogspot.com

Na językach

Czy w domu też przygotowujesz potrawy z sera albo podajesz go w jakiś szczególny sposób?
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Wywiad z Magdaleną
Tomaszewską-Bolalek,
autorką bloga
www.kuchniokracja.
hanami.pl
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Na językach

LUBIĘ CIEKAWE
POŁĄCZENIA
SMAKÓW

Czyli na serach zna się Pani dobrze. Czy mimo to udało się Pani dziś dowiedzieć o nich czegoś nowego, np.
o serach zagrodowych?
O serach niekoniecznie, ale o sposobach ich podawania
już tak. Spodobał mi się sposób podania serów z koglem-moglem czy makiem. Ja już sporo wiem o serach,
jestem świadomym konsumentem. Nie kupuję serów w
supermarkecie. Niewątpliwie warto skorzystać z miejsc,
które Gieno poleca do zakupów serowych.

Który z degustowanych dziś serów przypadł Ci najbardziej do gustu?
Był taki jeden wyjątkowy ser. Nazywał się Biały Książę.
Świetny aromat ściółki leśnej, grzybów, przynajmniej ja
takie smaki i aromaty wyczuwałem. Super ser.
Jak podaje Pani sery do degustacji?
Zazwyczaj na ciepło, np. pleśniak zapiekany z orzechami, figami, miodem. Tak jemy je najchętniej. Do tej pory podawałam
też sery w nudny sposób – z winogronami, orzechami, pestkami. Po tych warsztatach będę musiała trochę pofantazjować.
Jak wygląda dzisiaj atmosfera w kuchni?
Trafiłam do sekcji rybnej. Przygotowałyśmy już sos na bazie
serów. W kuchni się integrujemy, ale tak to jest, jak się spotka
kilka bab i jeszcze się im gary da (śmiech). Od razu atmosfera
robi się ciepła i przyjemna.
A co sądzi Pani o warsztatach Akademii Smaku Siemens?
Ja jestem zachwycona. Można poznać nowych ludzi, spotkać
blogerów, których zna się ze spotkań w sieci. Na warsztatach
każdy podany przepis udoskonala, więc można się czegoś nowego nauczyć.

Jak spodobały Ci się sposoby podania dzisiejszych serów?
Były bardzo ciekawe. Jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznych dodatków, np. winogron. A tu pojawiła się czekolada, wiśniówka, kogel-mogel, oliwa, prażone pestki
dyni. Czyli dodatki inne, niż na co dzień serwujemy i widujemy w restauracjach, pubach.
Z

czym

najbardziej

lubisz

Wywiad z Pawłem Łukasikiem,
współautorem bloga
www.gotowaniezpasja.pl
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Na moim stole często goszczą sery, przede wszystkim
dlatego, że często przyrządzam makarony, a moim
zdaniem makaron bez sera istnieć nie może. Poza tym
wszyscy w rodzinie jesteśmy fanami serów i dużo ich
jemy - trochę białych, trochę „śmierdzielów”.

Dużo czasu spędziłeś w naszej kuchni, co dziś miałeś
okazję przygotowywać?

AROMAT ŚCIÓŁKI
LEŚNEJ

Na językach

Na Pani blogu można znaleźć tradycyjne polskie potrawy. Czy na Pani stole często pojawiają się sery?

Na pewno używam ich bardzo wiele, najczęściej służą
jako dopełnienie dań. Czasem używam ich jako składnik, który ma zdominować smak, a czasem w tle, jako
uzupełnienie potrawy.

degustować

sery?

Zająłem się tym, co umiem najlepiej, czyli skroiłem pomidory i cebule. Robiliśmy przepis z kuchni meksykańskiej:
naleśniki, pastę z avocado, salsę pomidorowo-cebulowo-kolendrową, dodatki z sera.
A jak oceniasz dzisiejsze warsztaty?
Super, jestem po raz pierwszy, ale bardzo mi się podoba. Jest bardzo przyjacielsko. Spotkanie rozpoczął
ciekawy wstęp eksperta o serach, poprowadzony w
sposób bardzo sympatyczny. Potem przerwa na gotowanie, degustacja i dalsza część informacji o serach.
Także super, bardzo jestem zadowolony.
Udało ci się zebrać informacje o serach, którymi podzieliłbyś się na swoim blogu?
Tak, skrzętnie notowałem. Z kolegą od pewnego czasu,
oprócz bloga, prowadzimy także audycję radiową w
krakowskim radiu Krk.fm: „Na wolnym ogniu”. Jak tylko będzie okazja, na pewno któryś odcinek poświęcimy serom.

Na językach

Wywiad z Joanną Lange,
autorką bloga
tonajezyku.blogspot.com

Solo. Czasem z lampką wina, ale podczas pierwszej degustacji serów wyłącznie same. Ewentualnie ze szklanką
wody, by nie tracić ich smaku.
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NIE KUPUJĘ
SERÓW
W SUPERMARKECIE

Na Twoim blogu można znaleźć wiele, różnorodnych
przepisów podanych w wykwintnej formie. Jakie miejsce mają u Ciebie sery?
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Nie lubisz tracić czasu?
Teraz dzięki automatycznemu szybkiemu nagrzewaniu
uzyskasz wybraną temperaturę piekarnika, aż o 30%
szybciej. Piekarnik po włączeniu funkcji błyskawicznie nagrzeje się do wybranej temperatury, którą będzie
utrzymywał już do końca pieczenia.
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