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PODANE Z KLASĄ
Jak efektownie udekorować stół i zachwycić gości? Z czego możemy zrobić dekoracje? Czy stylizacja stołu jest w ogóle potrzebna? Na te i inne pytania w trakcie
warsztatów Akademii Smaku Siemens z wielką pasją odpowiadała projektantka,
stylistka i dekoratorka - Karolina Chmielnik-Dubaj.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się
m.in. jak wykorzystać trawę niedźwiedzią i codzienne przedmioty do stworze-

warsztatów mieli możliwość wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę.
W tym czasie w kuchni, pod czujnym okiem szefa kuchni Konrada Birka, powstawały
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pyszne i wykwintne dania. Kucharze zabrali nas w prawdziwą kulinarną podróż podano dania orientalne, z kuchni francuskiej i włoskiej. Nasi goście mieli okazję
spróbować zupy cebulowej z brandy i serem gruyère, piersi z kurczaka nadziewanej
szpinakiem, serem mozzarella i owiniętej pancettą czy orzechowych bez. Największym zaskoczeniem były jednak yakitori z łososia z sałatką z owoców południowych.
Jak bawili się nasi goście? Jak poradzili sobie podczas zajęć praktycznych? Zapraszamy na relację z warsztatów, którą znajdziecie na kolejnych stronach magazynu
Dekoracja Stołu.
Życzymy smacznego!
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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szybkie i efektowne wielkanocne stylizacje stołu. Po części teoretycznej uczestnicy

Od redakcji

nia wyjątkowej dekoracji. Ekspertka zdradziła nam także swoje pomysły i triki na

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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Absolwentka PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Ukończyła projek-

Ekspert Akademii Smaku Siemens

towanie ubioru i biżuterii w Wyższej Szkole Projektowania i Reklamy w Łodzi
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Karolina Chmielnik-Dubaj
projektantka, stylistka, dekoratorka

6

Na co dzień prowadzi wraz z mężem pracownię projektowo-dekoratorską
Concept Form, która specjalizuje się w projektowaniu i urządzaniu wnętrz
oraz ogrodów.
Jako stylistka współpracowała z wieloma pismami wnętrzarskimi w Polsce,
m.in.: „M jak Mieszkanie” i „Dobre Wnętrze” wyd. Murator, „Twój Dom”, „Polska The Times”, „Elle Decoration” oraz pismami branżowymi. Była odpowiedzialna za stronę dekoratorską w salonach Cafe Dekor oraz Almi Decor
w całej Polsce. Współpracowała z firmami Excentric PR, Walk.pl, Lollipop, Pigment Production, projektując scenografie eventowe i prowadząc szkolenia
tematyczne. Współpracowała również w zakresie scenografii z PWSFTiT im. L.
Schillera w Łodzi jako scenograf i kostiumolog.
Współpracuje jako ekspert z firmą Akzo Nobel, należącą do właściciela marki
Dulux. W 2010 roku miała przyjemność stylizować potrawy i dekoracje stołu
podczas tworzenia książki Stefana i Konrada Birków - „Birkowie od Kuchni”.
Prywatnie jest szczęśliwą mamą Amelki i Stasia, uwielbia eksperymentować
w kuchni oraz tworzyć nietuzinkowe stylizacje w małej i dużej przestrzeni.
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oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zastawa to podstawa
Bazą jest zastawa i potrawa, którą podamy naszym gościom. Utarło się, że
zastawa musi być w jednym kolorze. Jednak, co zrobić, gdy mamy tylko 6
białych talerzy, a odwiedzi nas 8 osób? Ekspertka Akademii Smaku Siemens,

W takim przypadku należy dobrać 2-3 talerz innego koloru. „Gdy mamy
6 białych i 2 niebieskie płaskie talerze, dołożyć należy 6 głębokich niebieskich,
które dodamy do białej zastawy oraz 2 białe, głębokie talerze” – proponuje
ekspertka. Ważne jest, żeby wszystko, co pojawi się na stole, miało wspólny
mianownik, zastawa i dodatki muszą do siebie pasować kolorystycznie lub
deseniem.
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Dobór kolorów w stylizacji stołu jest niesamowicie ważny. Potrawy należy ser-
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Karolina Chmielnik-Dubaj radzi, żeby łączyć ze sobą kształty i kolory.
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podać zupy z zielonego groszku w czarnym talerzu. Mówi się, że barwy łączyć
się powinno pod względem ciepłoty. Jak radzi Karolina Chmielnik-Dubaj, od
tej reguły bez obawy możemy odstąpić. Według niej, na przykład, połączenie czerwonego z niebieskim, w odpowiedniej tonacji, wygląda rewelacyjnie.
Wszystko zależy od tego, jakiego koloru mamy najwięcej. Dobrze jest nie kierować się zasadami, ale intuicją. Warto przyłożyć kolor - serwetki, bukietu,
dekoracji - i wtedy ocenić, co nam będzie pasować.
Osobom, które boją się eksperymentować polecane są monochromatyczne
aranżacje. Do białej zastawy można wybrać bezpieczne kolory, takie jak brąz,
czerń i mieć pewność, że nie popełni się żadnego faux pas, a całość będzie
zawsze wyglądać elegancko.
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wować na talerzach, które odpowiadają kolorowi potrawy, np. nie możemy

Dekorowanie naturą
Przedmioty mogące posłużyć nam do stylizacji stołu
możemy znaleźć na każdym kroku. Warto korzystać
z darów natury.
Owoce, kwiaty, kamienie, trawa - to wszystko daje
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lacji warto pomyśleć o tym, co mamy np. w ogrodzie,
i jak to możemy wykorzystać. Trawa może posłużyć do
przewiązania serwetek, zrobienia dekoracji czy wianuszków. Najlepiej wybrać trawę niedźwiedzią, która
jest mniej łamliwa od zwykłej.
Bukiet z kwiatów i ziół z pewnością zachwyci naszych
gości. Do kwiatów dodajmy pietruszkę lub sałatę. Taka
kompozycja będzie wyglądać ciekawie, pięknie pachnieć, a także nawiąże do dań, które będziemy spożywać.
Niepotrzebnego czy zepsutego jedzenia nie wyrzucajmy, zamiast tego podarujmy im drugie życie. Nieświeżą pomarańczę możemy przeciąć, wydrążyć miąższ,
a do środka wlać parafinę i zrobić z tego świecę. Łupiny
orzecha idealnie nadadzą się jako winietki.
Przyjęcie w ogrodzie bez zwiewania obrusu i serwetek?
Ekspertka radzi, żeby skorzystać z kamieni, na których
możemy napisać imię gości, wtedy posłużą jako wizytówka. Możemy także przewiązać je ciekawą tkaniną
i użyć jako obciążników na obrus.
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nam nieograniczone możliwości. Przed organizacją ko-

Lepiej mniej niż więcej
„Zasady są po to, żeby je łamać”- podkreślała podczas
warsztatów Karolina Chmielnik-Dubaj, dodając, że
elementarna zasada, jedna z niewielu, której przestrzegać należy zawsze, brzmi „lepiej mniej niż więcej”.
Często inspirujemy się stylizacjami w sklepach, ma-
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efektów. Na przykład ogromny bukiet kwiatów postawiony na środku stołu może wyglądać pięknie i efektownie, jednak przeszkadzać nam będzie w jedzeniu
i rozmowie. Przy stole siadamy nie tylko po to, żeby
zjeść, ale też, żeby spędzać czas z innymi i dobrze się
bawić, dlatego dekoracje nie mogą nam w tym przeszkadzać. Ograniczenie przestrzeni do rozmowy jest
jednym z najgorszych i największych grzechów dekoracyjnych. Ozdoby powinny być stosunkowo niskie
i przede wszystkim nie sięgać powyżej wysokości ust
gości.
Ilość dekoracji uzależniona jest od wielkości stołu. Jeżeli jest on mały, to - oprócz serwetek - wystarczy jedna ozdoba w centrum, np. ciekawy świecznik. Warto też wykorzystać przestrzeń pod stołem, obok lub
nad nim. Możemy udekorować krzesła tkaniną bądź
wstążką lub powiesić nad stołem wazony wykonane
np. z menzurki - lewitujące kwiatki na pewno zaskoczą naszych gości.
Jeżeli posiadamy naprawdę duży i długi stół, ustawmy na nim kilka większych ozdób, pojedyncze mogą
wyglądać na nieco zagubione, a całość może zrobić
wrażenie niedopracowanej. Przede wszystkim należy
pamiętać, że sekretem udanej stylizacji jest to, żeby
nie przesadzić. Dekoracje nie mogą zdominować potraw i odwrócić od nich uwagi.
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WINO W KUCHNI

wzorowywanie może doprowadzić do niepożądanych
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gazynach, jednak musimy pamiętać, że całkowite od-

Coś z niczego, czyli dekoracyjne niespodzianki
Kluczem do oryginalnych dekoracji stołu jest to,
żeby dostrzegać potencjał w nietypowych przedmiotach. Wazony możemy przecież zrobić np.
z kieliszków. Kwiaty możemy włożyć także do filiżanek, kubków na jajka czy innych ciekawych
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Korzystając z trendu recyclingu w designie, do dekoracji używajmy rzeczy, które potencjalnie byśmy
wyrzucili. Z puszki po groszku czy pomidorach przy
pomocy gwoździa i młotka możemy zrobić na tych
„naczyniach” ciekawe wzory, a następnie wykorzystać je jako świecznik. Jeżeli kolacje urządzamy na
zewnątrz, takie świeczniki warto powiesić na drzewach. Tego typu lampiony będą zaskakujące, oryginalne, a przy okazji tanie i łatwe do wykonania.
Wykorzystać możemy także piętrzące się w każdym domu słoiki. Wystarczy przewiązać je wstążką lub sznurkiem, który pasuje do obrusu. Posłużą
nam jako wazon lub świecznik.
Ekspertka Akademii Smaku zdradziła nam także
pomysły na tanie i efektowne dekoracje świąteczne. Dekoracje wielkanocne warto, jej zdaniem,
utrzymać w duchu wiosennej kolorystyki. Świeże,
wiosenne, świąteczne stylizacje opierajmy na elementach żywnościowych, np. jajkach, pisankach
i wydmuszkach. Te ostatnie mogą być elementem
do zrobienia choćby świecznika. Wystarczy wlać
roztopiony wosk, zatopić knot i gotowe. Wydmuszki można postawić także w kieliszkach na jajka czy
innych naczyniach, chrobotku reniferowym lub
trawie i powkładać w nie maleńkie kwiaty, takie
jak niezapominajki lub stokrotki.
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przedmiotów.

Zasady są po to,
żeby je łamać
Wywiad z Karoliną Chmielnik-Dubaj, ekspertem Akademii Smaku Siemens
Skąd u Pani zamiłowanie do dekoracji przestrzeni?

moim rodzicom, że kiedy im powiedziałam: - Słuchajcie, mam 15 lat, wyjeżdżam uczyć się do
szkoły plastycznej - powiedzieli: - Dobra, mamy do ciebie zaufanie. Według mnie to jest bardzo
ważne, żeby pozwolić dziecku rozwijać zainteresowania. Ja od małego przestawiałam meble,
rzeczy na półkach, lubiłam rysować, a potem moja edukacja poszła w tym kierunku. Teraz jestem szczęśliwą osobą, bo moja praca to także moja pasja. Czasem ma to też złe strony, bo
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wszystko bardzo to lubię, staram się swoją wiedzę przekazywać też innym.
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Jak, kiedy i dlaczego dekorować stół?
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o pracy myślę 24 godziny na dobę, bywa, że nawet w nocy budzę się z jakimś pomysłem. Mimo

Okiem eksperta

Tak naprawdę to sama nie wiem. Gdzieś to się urodziło, razem ze mną. Jestem bardzo wdzięczna

Oczywiście można tego nie robić, nie każdy tego potrzebuje, ale wydaje mi się, że warto, bo
estetycznie udekorowany stół pozytywnie wpływa nawet na smak jedzenia. Może być ono bardzo skromne, dekorcja również nie musi być wymyślna, wystarczy, żeby wszystko razem dało
przyjemny efekt. W takiej atmosferze czujemy się miło, inspirujemy się, dostrzegamy pewne
rzeczy, których na co dzień byśmy nie zauważyli, np. że łupina orzecha może być interesującym
elementem dekoracyjnym.
Uczymy siebie samych, a także innych i dzieci, że nie wszystko trzeba wyrzucać, że z niepotrzebnych rzeczy można zrobić coś innego, co będzie jeszcze chwilę żyło i nas cieszyło. Ja myslę, że
to właśnie o to chodzi, żeby się z tego wszystkiego cieszyć. Słyszałam w jakimś programie popularnonaukowym, że kwiaty są zbędne, że wydajemy na nie fortunę, a jest to niepotrzebne.
Zdecydowanie się z tym nie zgadzam, bo to element naszego życia. Jesteśmy osobami, które odczuwają wizualnie i emocjonalnie. Zastanawiamy się nad tym, jaką założyć sukienkę, które buty
wybrać, więc, jeżeli zależy nam na garderobie, wyglądzie zewnętrznym, możemy także skupiać
się na tych mniejszych rzeczach, np. stole.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy dekorowaniu stołu i potraw, jakich
elementów na stole nie może zabraknąć?
To jest bardzo ważki temat. Na spotkaniu Akademii Smaku było wiele osób, które stylizacją wnętrz zajmują się nie tylko hobbystycznie, ale też zawodowo. Każdy może mieć
na ten temat inne zdanie. Ja uważam, że trzeba mieć jakąś bazę. Nie musimy na każde
spotkanie, przyjęcie kupować nowej zastawy i wydawać dużej ilości pieniędzy. Wystarczy
mieć jedną dobrą zastawę, może być ona biała lub taka, do której będzie nam wszystko

Skąd czerpać inspirację?
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niecznie musimy kupować modne dodatki, możemy wykorzystać dary natury, np. przy-

Warto rozglądać się dookoła. Ja często inspiruję się naturą. Czasami, jeżeli chcemy zorganizować jakieś specjalne przyjęcie, np. z okazji rocznicy ślubu, zaręczyn, możemy inspirować się rzeczami modnymi w danym sezonie. To, co lansują projektanci mody, kolory,
które aktualnie obowiązują, mogą też przełożyć się na stylizację stołu, nakrycia. Nieko-

Okiem eksperta
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pasować i to do niej dobierać będziemy gadżety, sztućce, podkładki, serwetki.
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Pani Karolino, wspomniała Pani, że w dekoracji stołu nie ma zasad, że zasady są po
to, aby je łamać. Czy stylizując stół, naprawdę nie musimy się przejmować żadnymi
zasadami i normami?
Oczywiście nie można tego spłycać, są pewne kardynalne zasady, np. szklanka do wody
nie może nam służyć do picia gorącej kawy, a nóż do ryb powinniśmy podać tylko do tej
potrawy. Mówiąc o wolności od zasad, miałam na myśli przede wszystkim stylizację, to,
że nie powinniśmy się obawiać eksperymentowania, że warto próbować. Można zacząć
małymi krokami, np. rozpocząć od kompletu kolorowych serwetek, a potem zdecydować
sie na jakąś kompozycję kwiatowo-owocowo-świeczkową. Musimy tylko pamiętać o jednym, żeby nie przesadzać, czyli zbytnio dekorować, uniemożliwiając sobie jedzenie lub
swobodną rozmowę przy stole.
Jak połączyć stylizację i menu?
To już jest wyższa szkoła jazdy. Ale faktycznie pewne kolory w zestawieniu z innymi kolorami
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nieść z ogrodu jakieś kwiaty, trawę, elementy, które urozmaicą nasz stół.

wyglądają źle. Są pewne zasady, takie podstawowe, określające np. to, jakich kolorów nie należy ze sobą łączyć. Na pewno nie wolno serwować potraw na talerzach, ktore nie odpowiadają
kolorowi potrawy. Weźmy na przykład zupę ze szpinaku, która jest zielona. Gdy podamy ją na
czarnym lub jakimś mdłym tle, będzie wyglądała o wiele gorzej, niż gdybyśmy ją skontrastowali
lub wzięli podobny kolor, np. niebieski lub żółty. W taki sposób wydobędziemy kolor tej zupy.
Jeżeli nie mamy wprawy, to, żeby nie zepsuć efektu i wysiłku, zawsze można wybrać wazę białą.
Jakie dekoracje będą królowały w tym roku na stole wielkanocnym?
Myślę, że tutaj aboslutnie będą królowały jajka. Ja zawsze idę w parze z naturą, bardzo podoba

jakieś delikatnie zielone elementy, czyli to, co widzimy za oknem. Ten naturalny trend, sprawdzi
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się doskonalne, nie popełni się żadnego faux pas, zawsze będzie wyglądać dobrze.

Okiem eksperta

dzi mi tutaj o kolory jajek, wydmuszek, czyli bardzo stonowane beże, do których dodać możemy
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mi się ten naturalny trend, lubię kolor ziemi i zawsze go przemycam w swoich stylizacjach. Cho-
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ZUPA CEBULOWA
Z
SEREM GRUYÈRE
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Sposób przygotowania:
Cebulę obsmażyć na maśle z tymiankiem do momentu aż zacznie
brązowieć, następnie wlać wino oraz winiak, a po kilku minutach
cały bulion. Gotować aż cebula będzie zupełnie miękka. Doprawić do
smaku solą, pieprzem oraz czosnkiem.
Bagietkę pokroić na kromki, każdą z nich posypać serem gruyère wymieszanym z papryką i zapiekać chwilę w piekarniku. Zupę podawać
z ułożoną na wierzchu grzanką (około 3 grzanki na porcję).
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6 dużych cebul, pokrojonych w cienkie piórka
1l bulionu wołowego
1 łyżka posiekanego, świeżego tymianku
1 szklanka białego wina
100ml winiaku luksusowego
2 łyżki masła
2 rozgniecione ząbki czosnku
Sól, świeżo mielony czarny pieprz do smaku
Biała bagietka na grzanki
100g tartego sera gruyère
Szczypta czerwonej papryki w pudrze

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

DAKŁAS ORZECHOWY
Z KREMEM KAWOWYM
I SOSEM Z OWOCÓW
LEŚNYCH
Składniki dla 4 osób:

siemens akademia smaku
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Sos owocowy:
200g mrożonych malin
50g mrożonych jagód
100g świeżych malin
50g świeżych jagód (ew. borówek)
250g cukru
100ml wody

Sposób przygotowania:
Wodę zagotować z cukrem, doprowadzając do konsystencji syropu. Następnie dodać mrożone owoce, zagotować, zmiksować
blenderem i przetrzeć przez sito. Gotowy przecier wystudzić i delikatnie mieszając, połączyć ze świeżymi owocami.
Białko ubić z cukrem na sztywną pianę, orzechy włoskie rozdrobnić, a następnie połączyć z ubitymi białkami.
Na pergaminie narysować 8 kółek, łyżką ułożyć na nich bezę,
a następnie piec 15 minut w temperaturze 175ºC. Po upieczeniu
wystudzić.
Żelatynę rozpuścić w zimnej wodzie. Żółtka utrzeć z cukrem i delikatnie połączyć z mascarpone i kawą. Na końcu dodać namoczone płatki żelatyny.
Schłodzony krem ułożyć na krążku bezy, przykryć drugim krążkiem i podawać z przygotowanym wcześniej sosem z owocami.

27
siemens akademia smaku

Krem kawowy:
3 żółtka
50g cukru pudru
250g serka mascarpone
2 płatki żelatyny
1 łyżeczka kawy espresso

Szef kuchni poleca

Dakłas orzechowy:
200g białka
300g cukru pudru
150g orzechów włoskich

PIERŚ KURCZAKA
ZAGRODOWEGO W PLASTRACH BEKONU FASZEROWANA SEREM MOZZARELLA ZE SZPINAKIEM
I SOSEM POROWYM

4 duże liście sparzonego szpinaku
125g sera mozzarella pokrojonego na 4 części
8 plastrów chudego boczku

siemens akademia smaku
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Sos porowy:
1 por (najlepiej sama jego zielona część) pokrojony w plastry
1 łyżka masła
1 łyżka oleju rzepakowego
200ml śmietany 36%
4 łyżki blanszowanego zielonego groszku
Sól, biały pieprz, rozgnieciony czosnek, kurkuma do smaku
12 upieczonych ziemniaków francuskich

Sposób przygotowania:
Piersi z kurczaka oczyścić, umyć i dokładnie natrzeć wszystkimi przyprawami. Następnie każdą pierś naciąć wzdłuż, formując kieszeń. Do kieszeni
włożyć kawałek sera owinięty liściem szpinaku. Każdą pierś dokładnie owinąć dwoma plastrami boczku, obsmażyć na patelni, a następnie ułożyć na
blasze i wstawić do rozgrzanego piekarnika (180°C) na około 20 minut.
Na rozgrzanym maśle z olejem obsmażyć por, wlać śmietanę i zagotować.
Gdy sos zacznie gęstnieć, dodać zielony groszek oraz przyprawy.
Gotowe mięso pokroić w plastry i podawać z pieczonymi ziemniakami
francuskimi oraz sosem porowym z zielonym groszkiem.
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4 piersi z kurczaka z kostką
Sól, pieprz ziołowy, wędzona papryka, kilka gałązek świeżego tymianku
do smaku

Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

GRIILLOWANE SZASZŁYKI YAKITORI Z ŁOSOSIA
NORWESKIEGO W ORIENTALNEJ MARYNACIE
Z SAŁATKĄ Z OWOCÓW
POŁUDNIOWYCH
Składniki dla 4 osób:
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Marynata:
2 łyżki słodkiego sosu sojowego
2 łyżki miodu wielokwiatowego
½ łyżeczki oleju sezamowego
½ łyżeczki pasty sambal oelek
2 rozgniecione ząbki czosnku
1 łyżeczka posiekanego imbiru
Sałatka:
1 mango, obrane i pokrojone w słupki
1 melon Galia, obrany, oczyszczony i pokrojony w słupki
Sok z ½ limonki
1 mały, posiekany pęczek świeżej kolendry
Kilka plastrów marynowanego imbiru
50g kiełków słonecznika i fasoli mung
1 łyżka prażonych ziaren sezamu
Wszystkie składniki sałatki połączyć na 5 minut przed podaniem.
Emulsja z chrzanu wasabi:
100ml śmietany kremówki
1 łyżka majonezu light
1 łyżeczka chrzanu wasabi
Sok z ½ cytryny
Sól do smaku
Wszystkie składniki sosu dokładnie połączyć i doprawić do smaku.

Sposób przygotowania:
Filety z łososia umyć, oczyścić i starannie osuszyć. Następnie pokroić
w długie słupki o szerokości 2 cm.
Wszystkie składniki marynaty dokładnie zmiksować i doprawić do
smaku wedle własnego gustu. Tak przygotowaną marynatą dokładnie natrzeć rybę.
Gotowego łososia nabijamy delikatnie na drewniane szpadki (ewentualnie na łodygi trawy cytrynowej) wcześniej namoczone w wodzie.
Szaszłyki pieczemy około 7 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Gotowe podajemy na sałatce z owoców południowych, a całość skrapiamy emulsją z chrzanu wasabi.
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Szef kuchni poleca

600g filetu z łososia norweskiego bez skóry

Jak uniknąć osadzania się
tłuszczu na ścianach i meblach
kuchennych?
Dzięki opatentowanemu filtrowi szczelinowemu Siemens możesz
teraz skoncentrować się wyłącznie na doznaniach zmysłowych.
Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom filtr w nowych
okapach pochłania znacznie więcej tłuszczu niż dotychczas.
Wymiana filtra jest niezwykle łatwa.
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NAJPIERW JEMY OCZAMI

Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku
Jak ważne jest przygotowanie stylizacji przy podawaniu potraw?
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Oczywiście, dekoracja stołu może poratować osoby, które obawiają się gotowania
i tego, jak będą wyglądać i smakować ich potrawy. Pięknie udekorowany stół może to
wszystko zatuszować.

Czy istnieją zależności pomiędzy stylizacją stołu a przygotowanym
menu?
Teoretycznie nie widzę zasad, które określałaby, jak ma wyglądać stół przy danym
menu. Jednak z doświadczenia wiem, że wielu klientów urządzających przyjęcie,
określa również nakrycie stołu, np. organizator decyduje, że kolacja ma się odbyć
w barwach zielonych. I wtedy stół dekoruje się zieloną porcelaną, obrusami i innymi gadżetami, a ten kolor musi także pojawić się na talerzu. Takie przykłady można
mnożyć.

Czy to znaczy, że przygotowując stół, kompletnie nie musimy przejmować się tym, jakie potrawy zostaną podane?
Oczywiście sztućce czy porcelana muszą być dostosowane do potraw. Jeżeli przygotowujemy stek z polędwicy wołowej, to musi pojawić się nóż, który będzie się do tego
mięsa nadawał. Należy też wiedzieć, jaki będzie deser, czy będzie wymagał użycia
łyżki czy widelca. Na takie pytania trzeba sobie wcześniej odpowiedzieć. Osoba, która
zajmuje się dekoracją stołu i sali, musi wcześniej skonsultować się z szefem kuchni,
te osoby muszą być ze sobą zgrane, żeby ich współpracę było widać także na stole.

Od kuchni

Jak myślisz, piękna dekoracja może pomóc odwrócić uwagę nawet
od niezbyt udanych potraw?
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Od kuchni

Myślę, że dekoracja stołu i miejsca, w którym będziemy spożywać posiłek jest kluczowa, czasem nawet najważniejsza. Mówi się, że jemy także oczami. Posiłek najpierw
widzimy, nasze zmysły zaczynają się budzić już na sam widok dania, więc dekoracja
stołu i potraw ma ogromne znaczenie. Czasem uzupełnia bądź nakierowuje nas na
to, jak będzie wyglądać kolacja, czy dania będą wiosenne, czy bardziej świąteczne.
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Jakie potrawy przygotowałeś dzisiaj
dla gości Akademii Smaku?
Dzisiaj zrobiliśmy sobie przejażdżkę po całym świecie. Rozpoczęliśmy od kuchni orientalnej czyli yakitori z łososia z sałatką z owoców południowych,
danie bardzo orzeźwiające i wiosenne. Potem
przeszliśmy do Francji - podana była zupa cebulowa z grzankami i serem gruyère, następnie zaserwowaliśmy danie włoskie, była to pierś kurczaka,
do środka której włożyliśmy sprażony, zblanszowany szpinak z serem mozzarella, a wszystko to
owinęliśmy pancettą, usmażyliśmy i dopiekliśmy
w piecu, dzięki czemu aromat mięsa był bardzo intensywny. Kurczaka podaliśmy z sosem porowym
z dodatkiem zielonego groszku. Na deser były
orzechowe bezy z serem mascarpone i dużą ilością
kawy, co również kojarzy mi się z Włochami.

Od kuchni

Niektóre części dekoracyjne można wykorzystywać
już na talerzu. Nie podajemy tylko tego, co zostało
ugotowane w garnku, czyli np. łyżki ziemniaków,
mięsa i warzyw. Dekoruje się też same potrawy.
Mamy wiele możliwości i produktów. Mówię tutaj
o naturalnych produktach, które można w ciekawy
sposób połączyć i wykorzytać. Mamy duży wybór,
jeśli chodzi o zastawy służące do podawania dań.
Czasami na pierwszy rzut oka potrawa i naczynie
nie mają ze sobą wiele wspólnego, bo np. małe
porcje podaje się na bardzo dużych talerzach, niektóre potrawy serwuje się na kamieniu, a zupę lub
sos można podać w menzurce. To wszystko poprawia atrakcyjność potraw. Tutaj możemy skupić
uwagę konsumentów na naczyniach, sposobie podania i odwrócić uwagę od tego, co jest na stole,
a raczej czego na nim nie ma.
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Od kuchni

Często na dekorację nie pozostaje
nam zbyt wiele czasu, bo skupiamy
się na gotowaniu. Jak można uratować stylizację w ostatniej chwili?

Siemens Akademia Smaku_event

FOTORELACJA

siemens akademia smaku

DEKORACJA
STOŁU
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Jak upiec ciasto drożdżowe,
chleb lub bułki?
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Jaka funkcja jest niezastąpiona przy pieczeniu ciasta drożdżowego i biszkoptowego, chleba czy bułek? Funkcja hydroBaking w piekarnikach Siemens to optymalny sposób
grzania dla potraw, które powinny zachować odpowiednią
wilgotność wewnątrz, a z wierzchu pokryć się chrupiącą
skórką. Podczas pieczenia wilgoć z produktu pozostaje wewnątrz piekarnika i nie wysusza potrawy.

Na językach

Co Pani sądzi o warsztatach Akademia Smaku Siemens?
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Bardzo fajny pomysł, takie lekcje na żywo są super. Ani
książka, ani telewizor czy internet nie pozwoli nam zdobyć takiej wiedzy jak kontakt bezpośredni - czujemy zapach, możemy porozmawiać z kucharzami, klimat jest
rewelacyjny.
Na co Pani zwraca największa uwagę - na stylizację
stołu czy potraw?
Powiem szczerze, że na dekorację potraw poświęcam
więcej czasu niż na stylizację stołu.

Czy wykorzysta Pani pomysły, które pojawiły się na dzisiejszej Akademii Smaku?
Na pewno wykorzystam! Elementy naturalne jak np. kamień,
woda, kwiaty, trawa - to bardzo ciekawe pomysły, które z chęcią wykorzystam w domu.
Czy jakieś połączenie smakowe szczególnie dziś Panią zainteresowało?
Zainteresował mnie sos porowy, czyli groszek i por. Nigdy nie
robiłam takiego sosu. Zaskoczyło mnie też brandy do zupy
cebulowej, ja zawsze dodawałam białe wino, na pewno to
wykorzystam.

Wywiad z Anną-Marią,
autorką bloga
www.kucharnia.blogspot.com
Czy zawsze dekoruje Pani stół?
Oczywiście. Zawsze staram się w specjalny sposób przygotować stół, bez względu na to, ilu gości przyjmuję
i z jakiej okazji. Dekorację staram się dopasować do gości, ich wieku, osobowości, powodu spotkania, a także
potraw, które będę podawać.
Skąd czerpie Pani pomysły na stylizację stołu? Czym
się inspiruje?
Przede wszystkim staram się dopasować stylizację do
pory roku. Inspiruje mnie przyroda. Stół często dekoruję
tym, co znajdę w ogrodzie, np. kwiatami polnymi. Zdarza mi się też wykorzystywać kuchenne gadżety, które
zamieniam i stylizuję na potrzeby danego przyjęcia.
Czy udało się Pani podpatrzeć dzisiaj jakieś ciekawe
triki, pomysły, z których skorzysta Pani przy dekorowaniu stołu?
Zdecydowanie najbardziej inspirującym dodatkiem była
trawa niedźwiedzia i to, w jaki sposób została użyta do
przewiązania serwetek, dekoracji. Będzie to napewno
pierwsza rzecz, którą wprowadzę do dekoracji.
Czy posiada Pani jakąś złotą zasadę w dekorowaniu
stołu, której zawsze Pani przestrzega?
Według mnie każdy element dekoracji ma swoje znaczenie, gra jakąś rolę. Kwiaty, zastawa, obrus - jeden bez
drugiego nie znaczyłby wiele, dlatego wszystkie dodatki
są ważne. Często staram się także drukować menu bądź
podpisywać miejsca dla gości.

Czy mogłaby Pani zdradzić nam swój ulubiony trik dekoracyjny?
Nie mam swojego ulubionego, stosuję różne triki deokracyjne w swoim domu. Bardzo lubię wykorzystywać suszone
kwiaty i gadżety vitnage. Za każdym razem staram się przyjąć gości w jakiś inny, wyjątkowy sposób. Działam w sposób
spontaniczny, ale także przemyślany.
Dlaczego warto dekorować stół?
Stół jest bardzo ważną częścią całego przyjęcia. Zwracamy
uwagę na to, co podajemy gościom, ale tak samo ważne
powinno być dla nas to, w jakim otoczeniu jemy. Myślę, że
gdybyśmy nawet wspaniale gotowali, ale potrawy podawali byle jak, nie miałoby to sensu. Cała magia to połączenie
pysznych dań z pięknie udekorowanym stołem. W ten sposób pokazujemy szacunek dla gości.
Jakie potrawy smakowały Pani dzisiaj najbardziej?
Wszystkie potrawy były fantastyczne, idealnie trafiły
w moje gusta. Zaczynając od bezy, którą uwielbiam. Bardzo
smakowało mi także połączenie łososia z sałatą, nie znałam
wcześniej takiego połączenia, potrawa była bardzo świeża
i rześka, z pewnością będę powracać do tego dania.

Na językach

Wywiad z Agatą Witowską,
autorką bloga
www.kulinarneprzygodygatity.blogspot.com

PYSZNE DANIA I PIĘKNA DEKORACJA - W TYM TKWI MAGIA.
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KAMIEŃ, WODA I KWIATY

Wywiad
z Karoliną Jenoralską,
autorką bloga
www.dekoracjestolu.
blogspot.com

Na językach

Co Pani myśli o idei spotkań pasjonatów gotowania warsztatach kulinarnych Akademii Smaku?

siemens akademia smaku

46

Idea warsztatów bardzo mi się podoba, można spotkać
ciekawych ludzi, prowadzone zajęcia są również niezwykle interesujące. Osobiście wiele się nauczyłam i bardzo
miło spędziłam ten czas.
Prowadzi Pani bloga o dekoracji stołu, więc można powiedzieć, że jest Pani również specjalistką w tej dziedzinie. Czy udało się Pani dowiedzieć dzisiaj czegoś
nowego o stylizaji stołu i potraw?
Dużo rzeczy tak naprawdę już wiedziałam, raczej nic mnie
nie zaskoczyło. Natomiast mam bardzo dużo nowych pomysłów, z których już skorzystałam przy zajęciach praktycznych, które robliśmy razem z uczestnikami Akademii.

Na co zwraca Pani szczególną uwagę przy dekoracji stołu
i potraw?
Na dopasowanie dekoracji stołu do okazji. Tak naprawdę
najważniejsze dla mnie jest to, żeby goście czuli się dobrze
i żeby dekoracja pasowała do okazji, którą przygotowujemy.
Czy są jakieś zasady w dekorowaniu stołu?
Na pewno jest ich bardzo dużo. Tak, jak mówiła Pani Karolina
Chmielnik-Dubaj, czasami są po to, żeby je łamać, a czasem
są to zasady, których powinniśmy się trzymać. Na przykład
nakrycie na bardzo uroczyste okazje powinno być eleganckie,
odpowiadać charakterowi okazji.
Skąd Pani czerpie inspirację?
Z bardzo różnych rzeczy tak naprawdę. Czasami na zakupach
wpadnie mi w oko jakaś rzecz, którą później wykorzystuję jako
motyw przewodni. Czerpię także inspirację z natury, ponieważ często dopasowuję dekorację do pory roku.
Czy mogłaby Pani nam zdradzić jakieś tirki dotyczące dekoracji stołu na zbliżające się święta wielkanocne?
Myślę, że warto w dekoracji wielkanocnej wykorzystać kwiaty. Bukiet pięknych, żywych kwiatów może stanowić dekorację samą w sobie i nie są już potrzebne
inne ozdobniki. Pomyślmy zatem o żywych kwiatach.
Jakie kwiaty szczególnie by Pani poleciła?
Chyba tulipany.

WIELKANOC W WIELKIM STYLU
ZE ŚWIĄTECZNĄ NIESPODZIANKĄ
OD VILLEROY&BOCH
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NAJWAŻNIEJSZE
JEST DLA MNIE
DOPASOWANIE
STOŁU DO OKAZJI

WWW.VILLEROY-BOCH.PL
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