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O skarbie, jakim jest
ziarno kakaowca
opowiada

KRZYSZTOF
KOPCIŃSKI
Szafranowe risotto
z pieczonym udem
z kaczki
Chałwa w zamszu
malinowym
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do kuchni
w gronie
znawców

POTĘGA SŁODYCZY
Mleczna, gorzka, z aksamitnym nadzieniem, z orzechami, a może z chili – przy
takim wyborze, któż z nas mógłby nie być miłośnikiem czekolady? Dlaczego desery są uwieńczeniem każdej kolacji? Jak wykorzystywać czekoladę w kuchni,
aby stworzone przez nas słodkości były idealne? Odpowiedzi na te i inne pytania
poznali uczestnicy kolejnych warsztatów Akademii Smaku Siemens.
Kwietniowe spotkanie rozpoczęło się krótkim wykładem naszego eksperta, cukierni-

mentowanie i niekonwencjonalne łączenie produktów to jego znak rozpoznawczy,
o czym mogliśmy się przekonać na warsztatach.

siemens akademia smaku

2

Szef cukierni w restauracji Roberta Sowy Sowa & Przyjaciele opowiadał zgromadzonym gościom o niezwykłym skarbie, jakim jest ziarno kakaowca, przybliżył historię
czekolady, zdradził kilka swoich cukierniczych tajemnic, m.in. przepis na idealną
bezę. Zgromadzeni dowiedzieli się, czym jest temperowanie czekolady, co to jest
nibs kakaowy i dlaczego przygotowanie deserów wymaga niezwykłej dyscypliny
i dokładności.
Jak nasi goście poradzili sobie z kulinarnymi wyzwaniami? Czy było bardzo słodko?
Co było największym zaskoczeniem spotkania? Tego wszystkiego dowiecie się z najnowszego magazynu. Zapraszamy do lektury.
Życzymy smacznego!
Redakcja magazynu „Akademia Smaku Siemens”
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niego desery w smakach i aranżacjach są bardzo zaskakujące. Słowem – ekspery-

Od redakcji

ka z zamiłowania i wykształcenia, Krzysztofa Kopcińskiego. Przygotowywane przez

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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Ekspert Akademii Smaku Siemens

Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich u boku Wojciecha Amaro. Obecnie

7

Szef cukierni w restauracji Roberta Sowy – Sowa & Przyjaciele
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Szef cukierni w restauracji Roberta Sowy – Sowa & Przyjaciele.
Doświadczenie w branży cukierniczej zdobywał i doskonalił również poza granicami kraju. Brał udział w wielu branżowych spotkaniach, m.in szkoleniach
w Londynie prowadzonych przez Alaina Ducasse, uznawanego za jednego
z najlepszych szefów kuchni na świecie.
Cukiernictwo to dla Krzysztofa wielka pasja, która zrodziła się w nim już
w dzieciństwie oraz nieustające wyzwania i radość eksperymentowania. Za
najważniejsze w swojej pracy uważa zadowolenie i uznanie gości, dla których
wymyśla finezyjne desery. Przygotowywane przez niego kompozycje w smakach i aranżacjach są bardzo zaskakujące. Słowem – eksperymentowanie
i niekonwencjonalne łączenie produktów to jego znak rozpoznawczy. Sam
jednak przyznaje, że od lat jego ulubionym deserem jest biszkopt z mączki
migdałowej, który stanowić może bazę dla stworzenia cukierniczych wariacji.
To właśnie podstawowe umiejętności pozwalają na następne w kolejności
„puszczenie wodzy cukierniczej fantazji” i spektakularny sukces.
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Pracował w czołowych warszawskich restauracjach, m.in. „Tamka 43” i Klubie

Krzysztof Kopciński

Czekolada jak wino i kawa
Wszechobecne tabliczki przeróżnych czekolad wprawiły uczestników spotkania w bardzo dobry nastrój. Mogli oni spróbować czekolady z 75% zawartością
kakao, truskawkowej, miętowej, pistacjowej – długo by wyliczać. Każdy z nas
wartości kakao, inni uwielbiają w czekoladzie mleczny posmak, a jeszcze inni
wolą czekolady nadziewane np. musami owocowymi.
Jest kilka podstawowych rodzajów czekolady: gorzka – zawiera przynajmniej
70% miazgi kakaowej; deserowa - zawiera od 30-70% miazgi kakaowej; mleczna - zawiera nie więcej niż 50% miazgi kakaowej, ale i mleko, które nadaje jej
łagodny smak, i czekolada biała - nie zawierają miazgi kakaowej, za to dużą
ilość tłuszczu kakaowego, cukru i mleka lub śmietanki oraz dodatek wanilii.
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Dla niektórych gości sporym zaskoczeniem była informacja, że biała czeko-

DESERY I CZEKOLADA

ma pewnie swoją ulubioną czekoladę. Jedni przepadają za tą o wysokiej za-
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znaczy to jednak, że nie cieszy się popularnością wśród smakoszy. Wręcz przeciwnie, jak mówił nasz ekspert, biała czekolada zawsze będzie miała swoich
zwolenników. Dodał też, że znakomicie komponuje się z marakują i malinami.
Nasz ekspert, szef cukierni w restauracji Sowa & Przyjaciele, Krzysztof Kopciński postawił czekoladę w jednym szeregu z kawą i winem. Skąd takie porównanie? Jak wyjaśniał: czekolada jest jak wino, ponieważ istnieją specjalne
grupy degustatorów czekolady. Odróżniają oni jej smaki, potrafią określić, jaki
jest jej skład, skąd bierze się głębia, a nawet, skąd pochodziło ziarno kakaowca. A porównanie z kawą? Czekolady nigdy nie robi się z ziarna kakaowca
tylko z jednego miejsca, to zasada respektowana przez wszystkie firmy produkujące czekoladę. Podobnie rzecz ma się z kawą: z połączenia ziaren arabiki
i robusty (dwa najpopularniejsze gatunki kawy) powstają najlepsze mieszanki
kaw. A zatem wino, kawa i czekolada – to znakomite trio sprawia, że życie ma
o wiele lepszy i pełniejszy smak.

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

lada, tak naprawdę nie jest czekoladą, bo nie zawiera ziarna kakaowca. Nie

Od gorzkiego napoju
do słodkiej praliny
Czekolada przez wieki traktowana była z wielką
czcią. Początkowo w formie pitnej raczyli się nią
Olmekowie, Aztekowie, Majowie. Po podbojach
konkwistadorów zawitała do Europy i… wcale
nie zrobiła wielkiego wrażenia. Europejczykom
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kakaowca, obficie przyprawiony chili i wanilią.
Dopiero po odkryciu, że dodanie do niego cukru
i przypraw (cynamonu, anyżu) wydobywa niezwykły smak, na dobre zadomowiła się na dworach
możnych tego świata. Czekolada uważana była za
napój pobudzający, afrodyzjak, leczono nią także
wiele dolegliwości. Dziś wiemy, że pobudza produkcję serotoniny w mózgu, a nawet uzależnia.
Trudno nam sobie wyobrazić życie bez tabliczki
czekolady, słodkich batoników, pralinek, a okazuje się, że czekolada w takiej formie, jaką znamy
dzisiaj, zaczęła być produkowana dopiero w drugiej połowie XIX wieku. To wtedy Rudolf Lindt,
szwajcarski cukiernik, wynalazł urządzenie, które
zrewolucjonizowało proces produkcji czekolady.
W maszynie nazywanej konszą przeprowadzano
proces konszowania, który uszlachetniał smak
masy kakaowej, niwelując gorycz, nadając masie
gładkość i jedwabistość. Proces tradycyjnie trwał
od kilkunastu godzin do kilku dni. Dzięki temu od
końca XIX wieku czekolada staje się coraz bardziej
popularna i coraz tańsza. Dziś delektować się nią
mogą nie tylko ludzie bogaci.
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nie zasmakował mocny i gorzki napój z ziaren

Cukiernictwo
to dokładność i idealne proporcje
Krzysztof Kopciński – nasz ekspert i zamiłowany cukiernik, podczas
warsztatów podzielił się z uczestnikami kilkoma tajemnicami swojego rzemiosła. Poruszył też parę bardzo istotnych kwestii praktycznych,
związanych z przygotowywaniem deserów.
Pierwsza ważna kwestia dotyczyła rozpuszczania czekolady w celu wykorzystania jej do zrobienia kremu czy musu. Większość obecnych na
sób to roztopienie czekolady w mikrofalówce. Jest to, jak mówił nasz
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Ciekawe terminy cukiernicze, o których mówił nasz ekspert, to np.

niśmy rozpuszczać ją tylko i wyłącznie w kąpieli wodnej.
Podczas pracy przy deserach bardzo ważna jest dokładność i idealne
proporcje. „Na oko można zrobić zupę, ale nic z cukiernictwa!” – grzmiał
nasz ekspert. Dlatego termometr cukierniczy i waga to niezbędne atrybuty dobrego cukiernika. I tutaj np. karmel to doskonały przykład na to,
jak ważna jest kontrola temperatury.

WINO W KUCHNI

ekspert, błąd, ponieważ czekolada w mikrofalówce przypala się. Powin-

DEKORACJA STOŁU
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pytanie, jak rozpuścić czekoladę, odpowiedziała, że szybki i łatwy spo-
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jest podgrzewana do określonej temperatury, a następnie schładzana.
Powtarza się to kilkakrotnie, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej masy.
Właściwie zatemperowana czekolada rozpływa się w ustach, w temperaturze 36,6 stopni Celsjusza, a nie w dłoniach. Jest to szczególnie
istotne przy produkcji pralin. Temperowanie nadaje też czekoladkom
chrupkość, która jest bardzo pożądana.
Która czekolada jest najlepsza? Wszystko zależy od tego, do czego chcemy jej użyć. Krzysztof Kopciński zdradził, że najchętniej używa czekolady z 70% zawartością kakao, rzadziej tej 55%, ale np. do fondantu (deseru czekoladowego, który z wierzchu jest upieczony, a w środku ma
płynną czekoladę) najlepsza jest czekolada z 72% zawartością kakao.
Na koniec: czym jest nibs? Ta nazwa bardzo zaciekawiła zebranych. Nibs
kakaowy to łuskane, pokruszone ziarno kakaowca, można gotować je
w mleku i nie trzeba wtedy dosypywać sypkiego kakao. Może też służyć
do dekorowania deserów – goście na pewno będą pod wrażeniem.
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temperowanie czekolady. Jest to proces, podczas którego czekolada

Czekolada
to skarb
Wywiad z Krzysztofem Kopcińskim, ekspertem Akademii Smaku Siemens
Tematem dzisiejszych warsztatów była czekolada i desery. Może na początek opowiesz

niezwykle cenny towar i tylko arystokraci mogli sobie na niego pozwolić. Krąży taka anegdota,

Okiem eksperta

trochę o historii czekolady?

że piraci po przejęciu statków handlowych, wyrzucali kakao do morza, bo myśleli, że ziarno kaka-
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Dzisiaj mieliśmy przyjemność popracować troszeczkę z czekoladą Lindt i jest to chyba jedna
z najlepszych czekolad. Dla mnie przynajmniej jest to pierwsza trójka na świecie, jeśli chodzi
o producenta czekolady. Czekolada, jako kakao, jest bardzo wartościowym produktem. W dawnych czasach funkcjonowała jako waluta, za którą można było sobie kupić np. niewolnika. To był

14

skarb. Masło kakaowe i ziarno kakaowca mają zastosowanie w kuchni, ale oczywiście masła kakaowego używamy też w kosmetykach, takich jak pomadki i różne kremy. Zastosowanie jest więc
bardzo szerokie.
Jak powstaje czekolada?
Drzewo kakaowca rośnie w Amazonii. Ta roślina potrzebuje dużo światła, wilgoci, nie może być
w miejscach wietrznych, dlatego że ziarno kakaowca robi się wtedy gorzkie. Najlepsza czekolada,
taka jak Lindt, jest robiona z dwóch ziaren kakaowca. Każda czekolada jest mieszana, ale w różnym procencie.
Która czekolada jest najzdrowsza?
Każda czekolada jest kaloryczna. Myślę, że najzdrowsza czekolada to ta, która ma w sobie najwięcej kakao - 95%. Jednak rzadko jej używamy, bo jest bardzo gorzka.
Z czym łączyć czekoladę? Co do niej pasuje?
Ja osobiście łączę czekoladę z różnymi ziołami, np. z tymiankiem, tak jak to dzisiaj robiliśmy. Czekolada świetnie komponuje się z owocami marakui, z chili, z wędzoną pomarańczą. Możemy ją
dodać także jako sos do mięsa, fajnie komponuje się z risotto np. kalafiorowym.
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owca to odchody jakichś zwierząt. Byli zupełnie nieświadomi, że wyrzucają do morza prawdziwy

Po czym poznać, że czekolada jest dobrej jakości?
Ma połysk, nie może mieć żadnego nalotu, zapachu kurzu. Natomiast pralina z czekolady
jest dobrej jakości wtedy, gdy nie rozpuszcza się w rękach. Czekoladę powinniśmy przechowywać w odpowiedniej temperaturze. I to nie powinna być lodówka. Około 18 stopni C
to jest dla czekolady optymalna temperatura.
Czy czekolada jest faktycznie afrodyzjakiem?

Okiem eksperta

Okiem eksperta
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Oczywiście!

Poznaj smak

czekoladowych

kreacji…
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Czekolady Lindt Creation to duża porcja
wyśmienitego nadzienia, w otoczce
z najbardziej wytwornej czekolady.
Prawdziwa rozkosz dla podniebienia.
poznaj czekoladowe kreacje na www.lindt.pl

znajdź nas na

/CzekoladaLINDT

Składniki:
100 g sezamu
20 g miodu lipowego
100 g śmietany
1 laska wanilii

Sposób przygotowania:
Sezam podsmażyć na patelni. Gdy zacznie zmieniać kolor,
zdjąć z ognia i przesypać do miseczki (nie można dopuścić do
przypalenia, bo wtedy chałwa zmieni swój smak i aromat).
Gdy sezam wystygnie, zmielić go np. w młynku do kawy. Dodać miód, wanilię i dokładnie wymieszać. Wstawić do lodówki
na 3 godziny.

CIASTKO SACHER

TIULLE Z NIBSÓW
Składniki dla 4 osób:
260 g cukru
118 g glukozy
100 ml woda
25 g nibsów kakaowych

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki podgrzewamy razem do temperatury 160
stopni Celsjusza, wylewamy na silikonową matę i czekamy
aż masa się schłodzi. Po wystygnięciu masy należy wszystko
dokładnie zmielić na pyłek, następnie przesiać przez sitko na
matę i piec przez 2 minuty w temp. 160 stopni C.

PIANA Z SYFONU
O SMAKU
CHERRY I CHILI
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Składnik:
260 g masła
260 g czekolady Lindt Excellence 70% kakao - słynna
receptura zawierająca 70% kakao. Najdoskonalsza
gorzka czekolada. Intensywny smak kakao, wzbogacony nutą owoców jagodowych i wanilii
12 jaj (oddzielić żółtka od białek)
200 g cukru kryształ
220 g cukru pudru
260 g mąki pszennej

Sposób przygotowania:
Masło i czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, żółtka ucieramy razem z połową cukru, białko z pozostałym cukrem ubijamy na sztywną pianę. Wszystko łączymy razem delikatnie,
mieszamy i na końcu dodajemy mąkę. Pieczemy w piekarniku
w temp. 180°C przez 35 minut.

Składniki dla 4 osób:
200 g czekolady Lindt Creation Cherry & Chili 70%
kakao - łączy ona w sobie najwyższą jakość gorzkiej
czekolady o wysokiej zawartości kakao z delikatnym
musem czekoladowym, wiśnią oraz szczyptą chili
150 g śmietany
150 g białka
2 g soli

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać, wlać całą zawartość do syfonu
i wbić 2 naboje, schłodzić w lodówce.
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Szef kuchni poleca

CHAŁWA
Z ZAMSZEM
MALINOWYM

GALARETKA
Z WIŚNI LUB
CZEREŚNI
Składnik:
100 g puree z wiśni lub czereśni
15 g syropu prostego (woda, cukier)
2,5 listka żelatyny

Sposób przygotowania:

Składnik:

siemens akademia smaku
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50 g cukru pudru
20 g sezamu ciemnego
20 g sezamu jasnego
40 g glukozy w płynie
1 łyżeczka płaska masła

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać i podgrzać w temp. 180 stopni,
aż masa się zarumieni. Wylać na pergamin i cienko rozwałkować. Następnie pokroić na cieniutkie prostokąty.
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SEZAMKI

Szef kuchni poleca

Sos owocowy podgrzać, zdjąć z ognia i dodać żelatynę.

MEDALIONY Z POLĘDWICY WOŁOWEJ Z AROMATYCZNYM WINNYM SOSEM CZEKOLADOWYM

24

Sposób przygotowania:
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Wołowinę natrzeć olejem, grubo mielonym pieprzem oraz świeżym tymiankiem, a następnie obsmażyć krótko z każdej strony.
Mięso przełożyć na blachę, wstawić do piekarnika nagrzanego do
180°C i piec przez około 7 minut.
Czerwone wino zagotować razem z szalotkami, tymiankiem, śliwkami, cynamonem, zielonym pieprzem i rozmarynem. Gdy część
płynu odparuje, dodajemy pokruszoną czekoladę. Gdy czekolada
się rozpuści, zdejmujemy sos z ognia i dodajemy masło.
Mięso wyjmujemy z piekarnika, układamy na talerzu i skrapiamy
przygotowanym wcześniej sosem z szalotkami i śliwkami. Podajemy z włoskimi kluseczkami gnocchi.

siemens akademia smaku

8 medalionów z polędwicy wołowej (każdy około 80 g)
2 łyżki oleju rzepakowego do smażenia
kilka gałązek świeżego tymianku
pieprz czarny grubo mielony, sól morska do smaku
200 ml wytrawnego, czerwonego Porto
12 obranych szalotek
8 suszonych śliwek
1 laska cynamonu
1 łyżka zielonego pieprzu z zalewy
1 gałązka świeżego rozmarynu
1/3 tabliczki gorzkiej czekolady
1 łyżka masła
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

SZAFRANOWE RISOTTO
Z PIECZONYM UDEM
Z KACZKI, DYMKĄ
I PARMEZANEM
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4 uda z kaczki
1 cytryna pokrojona w plastry
4 gałązki rozmarynu
4 ząbki czosnku
po 1 łyżeczce pieprzu grubo mielonego i soli morskiej
1 szklanka oliwy z oliwek
400 g ryżu krótkoziarnistego do risotto
5 łyżek masła
2 cebule dymki wraz ze szczypiorkiem
100 ml białego wytrawnego wina
1 l delikatnego bulionu z kurczaka
szczypta szafranu
4 łyżki posiekanych pomidorów suszonych
100 g świeżo tartego sera parmezan
świeżo mielony czarny pieprz do smaku
1 pęczek sałaty rukola
1 łyżka oliwy truflowej

Sposób przygotowania:
W naczyniu żaroodpornym ułożyć uda z kaczki, obłożyć plastrami cytryny,
gałązkami rozmarynu, rozgniecionymi ząbkami czosnku, oprószyć pieprzem i solą, a następnie zalać oliwą z oliwek. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do temp. 120°C i piec ok. 3 godz. aż mięso zacznie odchodzić od
kości. Po wystudzeniu i oddzieleniu od kości kaczkę pokroić w kostkę.
Dymkę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle. Dodać ryż i smażyć na
małym ogniu, aż stanie się szklisty. Następnie wlać wino, wymieszać i zagotować, po czym cały czas mieszając, dodać 250 ml bulionu oraz szafran.
Pozostały bulion stopniowo dolewać do gęstniejącego risotto, pamiętając
o mieszaniu. Pod koniec gotowania dodać przygotowaną wcześniej kaczkę,
suszone pomidory, posiekany szczypior i świeżo tarty parmezan. Całość doprawić do smaku pieprzem, dokładnie wymieszać i podawać z rukolą skropioną oliwą truflową.
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Szef kuchni poleca

Składniki dla 4 osób:

Płyta gazowa czy indukcyjna?

28

29

siemens akademia smaku

siemens akademia smaku

Dla tych, którzy potrzebują obu, Siemens przygotował płyty
Domino. Modułowy system płyt grzewczych: gazowych
i elektrycznych o szerokości 30 cm do komponowania
indywidualnych zestawów. Płyty Domino można dowolnie
łączyć zarówno między sobą, jak i z wybranymi płytami
pełnowymiarowymi.

WARTO
EKSPERYMENTOWAĆ

Wywiad z Konradem Birkiem,
szefem kuchni Akademii Smaku
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Kolejna wyspa była typowo cukiernicza i tam przygotowywane były tylko i wyłącznie
desery. I tak naprawdę nie wiem, co się przy tej wyspie działo. Wyspą tą opiekował się
Krzysztof Kopciński, nasz szef cukierni, specjalista od słodyczy. Jak go znam i jak znam
kreatywność naszych gości, podejrzewam, że część rzeczy, która została zaplanowana
na pewno tam powstała, ale również przy okazji udało stworzyć się coś zupełnie nowego. Efekt był dosyć ciekawy, ponieważ główną tematyką była dzisiaj czekolada i ta
czekolada w różnych postaciach się tam pojawiła. Była też chałwa, a właściwie mus
chałwowy, który został bardzo pieczołowicie przygotowany i bardzo efektownie podany. A do tego jeszcze lody.

Powiedziałeś w trakcie warsztatów, że nie masz cierpliwości do deserów, ale sam jesteś łasuchem? Lubisz desery?
Lubię desery. Lubię je degustować, czasami się zajadać, ale nieczęsto zdarza mi się je
przygotowywać. Ja specjalizuję się jednak w potrawach słonych. Zdarzyło mi się kilka
razy przygotować jakiś deser, ale to była sprawdzona receptura, bardzo często receptura mojej mamy. I tutaj przy okazji słowa „receptura”, jest to ważne, jeśli chodzi o cukiernictwo, dokładne składniki, waga, ważenie. Czyli tak, jak powiedziałem wcześniej
– potrzebna jest ta cierpliwość, dokładność. Ja jednak wolę takie gotowanie, gdzie jest
większe pole manewru. Na każdym etapie mogę coś zmienić, coś wprowadzić. A jeśli
finalnie okaże się, że ta potrawa, którą ja robię, nie do końca spełnia moje oczekiwania,
mogę w każdej chwili ją zmodyfikować, poprawić, coś dodać, coś ująć. A jeśli chodzi
o cukiernictwo, raczej trzeba trzymać się planu, który został wcześniej założony. I jeśli,
na przykład, jakieś ciasto jest już w piekarniku i coś tam nie wyszło, to raczej trudno jest
to naprawić. Z własnego doświadczenia wiem, że raczej trudno jest naprawić ciasto,
z którego wyszedł nam zakalec. Raczej trzeba po prostu przygotować ciasto od nowa.
Dlatego wolę przygotowywać słone potrawy, niż właśnie te wszystkie wypieki i produkty
cukiernicze.

Od kuchni

Dzisiaj nasza kuchnia została podzielona na dwie części. W jednej części, którą ja się
opiekowałem, przygotowywaliśmy dania słone. Do jednego z tych dań wykorzystaliśmy
gorzką czekoladę. Były to medaliony z polędwicy wołowej delikatnie zamarynowane. Do
tej polędwicy przygotowaliśmy szalotki, które gotowały się, a potem dusiły z przyprawami korzennymi ze śliwkami w winie porto. Do tego sosu została dodana ta gorzka czekolada, o której przed chwilą wspomniałem. Do medalionów przygotowaliśmy włoskie
kopytka, które nazywają się gnocchi. I tak powstało pierwsze danie.
Drugie tanie było bardziej praco- i czasochłonne. Było to risotto z szafranem, suszonymi pomidorami i konfitowanym mięsem z kaczki. Konfitowane, czyli takie mięso, które
gotowało się wcześniej kilka godzin, bardzo powoli, w niskiej temperaturze. Mięso to
zostało delikatnie obrane z kości i pokrojone w kostkę, potem dodaliśmy je do risotto
i tak powstało drugie danie inspirowane kuchnią włoską.
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Od kuchni

Może na początek opowiedz, co dzisiaj gotowaliście?
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Jak oceniasz dzisiejsze zaangażowanie
uczestników warsztatów? Poradzili sobie?
Dobrze wykonywali polecone im zadania?
Tak. Nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o organizację i prowadzenie dzisiejszych warsztatów. Uczestnicy byli zdyscyplinowani i zadawali mnóstwo pytań. Te
pytania zawsze padają, ale dzisiaj było ich wyjątkowo
dużo. Większość woli stosować czekoladę do wyrobów
cukierniczych, ale była grupa osób, która stwierdziła,
że będzie próbowała, jak ta czekolada smakuje w połączeniu, chociażby, z polędwicą wołową. Jedna pani
w ogóle tutaj przyjechała i przyznała, że czekolada jest
jej obca i raczej nie czuje tego „feelingu” z czekoladą
w jakiejkolwiek postaci. Sos winno-czekoladowy udał
nam się niezwykle i sam jestem pod wrażeniem, jak ten
sos wyszedł. Naprawdę wyglądał fajnie i smakował również wyjątkowo. Po spróbowaniu tego właśnie sosu, ta
pani przekonała się do czekolady. I chyba to jest takie
najlepsze podsumowanie i dowód na to, że warto było
dzisiaj troszeczkę poeksperymentować i przybliżyć to
zagadnienie naszym gościom.

Od kuchni

Z czekoladą można łączyć każde mięso. Nadaje się do
tego polędwica wołowa, tak jak to dzisiaj robiliśmy,
nadaje się polędwiczka wieprzowa, idealna będzie cielęcina, ale też kurczak. Czyli właściwie nie ma żadnych
ograniczeń. Ryby również. Oczywiście trzeba zachować
odpowiednie proporcje, żeby tutaj nie przesadzić. I czekoladę powinno się odpowiednio dobierać. Czekolada
mleczna, która tak naprawdę nie jest taką pełnowartościową czekoladą, również nadaje się do zup, kremów.
Na przykład do kremu z brokułów, ze szparagów, z cukinii. Zastosowanie czekolady w kuchni jest naprawdę olbrzymie, trzeba tylko zachować odpowiednie proporcje
i dobrać odpowiednią czekoladę do odpowiedniej potrawy bądź sosu. To jest jedyne, co na początku musimy
zrobić, a później reszta się uda.
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Od kuchni

Połączyłeś dzisiaj polędwicę wołową z czekoladą. Czy jeszcze jakieś inne mięso można
łączyć z czekoladą?
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FOTORELACJA
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DESERY
I CZEKOLADA
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Jak uniknąć odgrzewania
potraw?
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Dzięki podgrzewanej szufladzie Siemens w temperaturze od
30 do 80 stopni Celsjusza przetrzymasz ciepłe potrawy do
przyjazdu gości czy domowników. Szuflada świetnie sprawdzi się także do profesjonalnego podgrzewania naczyń.

UWIELBIAMY DESERY

JESTEM „SŁODKIM ZĄBKIEM”

Jesteście panie siostrami i razem prowadzicie bloga.
Czy jest jakiś podział obowiązków na blogu? Kto się
czym zajmuje?

Czy na blogu pojawia się dużo przepisów na desery? Czy desery zajmują w Twoim sercu i w kuchni
jakieś zaszczytne miejsce?

Wywiad z Anną i Aleksandrą Kopcza,
autorkami bloga www.cookandcelebrate.com

Anna: Ola robi zdjęcia, ja gotuję, ale wspólnie się wspieramy i uzupełniamy. Dyskutujemy, planujemy wpisy.
Jest to pełna współpraca.
Ola: Inspirujemy się wzajemnie!

Jak się Paniom podoba idea warsztatów Akademii Smaku
Siemens?
Anna: Jesteśmy bardzo zadowolone. Bardzo się cieszymy, że
mogłyśmy w nich dzisiaj uczestniczyć. Jesteśmy mile zaskoczone, bo jest fajna atmosfera, warsztaty są bardzo dobrze
przygotowane, świetnie się pracuje. Można zadawać dużo
pytań i bardzo wiele się nauczyć.

Wywiad z Michałem Muskałą, foodwriterem,
autorem bloga aromatyczny.blogspot.com

Ja jestem „słodkim ząbkiem”, więc uwielbiam desery
i czekoladę. Jedyna forma czekolady, której nie lubię,
to forma płynna, czyli czekolada do picia.
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Ola: Chyba najwięcej.
Anna: Tak, gotowanie to nasza pasja i miłość, i na tym
się skupiamy.
Ola: Są jeszcze dodatkowe tematy, które nas inspirują,
takie jak muzyka, książki, piękne rzeczy.
Czy desery i czekolada zajmują jakieś zaszczytne
miejsce na Waszym blogu?
Anna: Uwielbiamy desery.
Ola: Uwielbiamy czekoladę, ale na razie na blogu nie
było jej zbyt dużo.
Anna: A to właśnie niedobrze…
Ola: Na pewno po dzisiejszych warsztatach mamy wiele
inspiracji...
Anna:...żeby było jej więcej.

A właśnie, dowiedziały się dziś Panie czegoś nowego?
Ola: Na pewno zaskoczyło nas wykorzystanie czekolady
w daniach słonych. Tak jak w przypadku polędwicy wołowej
w świetnym sosie winno-czekoladowym. Była naprawdę super.
Czy wykorzystają Panie jakieś triki w swojej kuchni?

Nie mam chyba ulubionej. Lubię czekolady mocne,
o wyrazistym smaku, często z chili, z 70 albo nawet
95% zawartością kakao, takie supermocne. Tylko
wtedy wiem, że zjem tylko kilka kostek, a nie całą
tabliczkę.

Na językach
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Czy dużo jest na blogu gotowania? Dużo kuchennych
inspiracji?

Czy łączysz czekoladę z mięsem? Czy występują
u Ciebie takie nietypowe połączenia?
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Anna: Na pewno. Będziemy jeszcze je doskonaliły.
Podczas warsztatów panuje specyficzna atmosfera. Jak się
Paniom gotowało w tak dużym gronie? Czy znalazłyście
swoje miejsce?
Anna: Zaglądałyśmy właściwie wszędzie.
Ola: Właśnie tak. Jesteśmy bardzo zadowolone z organizacji
całego dzisiejszego wydarzenia. A fajnie, że spotkaliśmy się
w takiej dużej grupie, bo każdy zadawał inne pytania i mogłyśmy się dowiedzieć czegoś nowego. Bardzo fajna jest praca
w grupie.
Anna: Jedzenie łączy.
Jak deser to czekolada?
Anna (po dłuższym namyśle): W sumie u mnie tak, chyba
czekolada to najlepszy deser. Gorzka albo z nutą pomarańczy,
ewentualnie z wiśnią.
Ola: Oczywiście, że czekolada!

Do tej pory udało mi się połączyć czekoladę z rybą
i z serami. Z rybą, bo robiłem sos czekoladowy – na
bazie czekolady i tymianku. Przygotowywałem też
ciastka czekoladowe do serów o super wyrazistych
smakach – parmezanu i innych długo dojrzewających włoskich serów.
Czy coś ciekawego zobaczyłeś dziś na naszych
warsztatach Akademii Smaku Siemens? Coś, czego
wcześniej nie znałeś?
Nie mogę doczekać się waty cukrowej, która jest fiołkowa. To będzie na pewno mały kosmos. A z drugiej
strony to smaki dzieciństwa.
Czy wykorzystasz u siebie w kuchni coś, co podpatrzyłeś u naszych szefów kuchni?
Fascynuje mnie polędwica z sosem na bazie porto
z dodatkiem czekolady. Myślę, że ten przepis szybko
znajdzie się w moim domu. Ciekawe są też sezamki.
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Na językach

A masz swoją ulubioną czekoladę?

CZEKOLADA
TO UNIWERSALNY
SKŁADNIK

JESTEM ROZKOCHANA
W CZEKOLADZIE

Wywiad z Patrycją Wnorowską,
autorką bloga www.smakolykialergika.pl

Na językach

Czy często wykorzystuje Pani czekoladę w kuchni?
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Alergik nie może jeść czekolady i kakao, ale zależy też
który. Na przykład moje dzieci już mogą, a jeszcze jakiś czas temu, to był absolutnie topowy alergen. Ale ja
jestem tak rozkochana w czekoladzie, że nieważne, czy
mnie uczula, czy nie – musiałam dzisiaj tutaj być!

Bardzo lubię wykorzystywać czekoladę w kuchni. To uniwersalny składnik. Przede wszystkim robię z niej słodycze, desery, tarty, torty i kremy.
Czy ma Pani swoją ulubioną czekoladę?
Najbardziej lubię czekoladę gorzką, 70% zawartości
kako, gdyż najbardziej w niej czuć taką prawdziwą głębię smaku. Najmniej lubię czekoladę białą, ale też zdarza
mi się ją wykorzystywać.
Dzisiaj usłyszeliśmy, że czekolada biała, to tak naprawdę nie jest czekolada, dla niektórych było to zaskoczenie
Tak, czekolada biała jest to sam tłuszcz z masła kakaowego, natomiast nie zawiera ona ziarna zmielonego
kakaowca.
Czy dowiedziała się Pani czegoś nowego na dzisiejszych warsztatach Akademii Smaku Siemens?
Tak, poznałam kilka sztuczek kulinarnych. Jak wykorzystywać czekoladę, jak ją zatemperować, jakie ciekawe
dodatki do niej pasują, nie wiedziałam, że można łączyć
ją z solą, z winem. Takie bardzo nietypowe połączenia bardzo chętnie wykorzystam w swojej kuchni. Na
pewno wykorzystam też sztuczkę z syfonem, gdyż nie
wiedziałam, że w syfonie można ubić czekoladę i zrobić
z niej wspaniały krem.

Jak się Pani podoba idea warsztatów Akademii Smaku Siemens?
Na warsztatach można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy
i przede wszystkim próbować wspaniałych potraw, przygotowanych przez świetnych kucharzy. I to jest właśnie w tym
najlepsze.
Czy łączy Pani w swojej kuchni czekoladę np. z mięsem, tak
jak to miało miejsce dzisiaj?
Jeszcze mi się nie zdarzyło łączyć czekolady z mięsem. Aczkolwiek chciałabym spróbować prawdziwego meksykańskiego kurczaka mole. To kurczak w sosie z czekoladą i z ostrymi
paprykami chili.

Czyli, pomimo wszystko, próbuje Pani czekolady.
A jaka czekolada najczęściej pojawia się w pani kuchni?
Gorzka. Mlecznej nie lubimy, a za gorzką szalejemy i często wykorzystujemy ją do czego się tylko da.

Czego się Pani dzisiaj nauczyła?
Mimo że czekolada bardzo często gości w mojej kuchni, to
nie wiedziałam, że można z niej robić takie cuda. Dodawać
do mięsa, łączyć z solą, robić takie wspaniałe sosy i niezwykłe
desery. Naprawdę super warsztaty.
Wykorzysta Pani jakiś trik naszych szefów kuchni?
Wykorzystam, wykorzystam, ale nie powiem, który. Zobaczycie na blogu…

Na językach

Tematem dzisiejszych warsztatów Akademii Smaku
Siemens jest czekolada. Jak się ma alergik do czekolady?

A wypróbuje Pani to połączenie – czekolada plus mięso?
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Jak tylko wrócę do domu, to wypróbuję to połączenie, bo
jestem pod wrażeniem smaku. Oczywiście zrobię polędwicę
wołową, tak jak to dzisiaj podpatrzyłam na warsztatach.
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Wywiad
z Natalią Ruszkowską
-Tabor,
autorką bloga
www.poezja smaku.pl
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1. Aleksandra Pietrzak
2. Justyna Chorążkiewicz
3. Jolanta Kornak
4. Bernadetta Parusińska-Ulewicz
5. Ewa Miller
6. Iwona Bachta
7. Przemek Lewandowski
8. Małgorzata Gryszel
9. Marta Pyzik
10. Basia Macieja
11. Magda Chańko
12. Sylwia Kaczorowska
13. Edyta Wronka
14. Adriana Warc
15. Elwira Konicka

16. Kaja Ciszewska
17. Barbara Płaskocińska
18. Katarzyna Biegańska
19. Karolina Kolinek-Siechowicz
20. Kasia Orman
21. Waldemar Bera
22. Lidia Jedrzejczak
23. Maria Iwanowicz
24. Elżbieta Jaśkowska
25. Agnieszka Bukała
26. Maria Sawicka
27. Paulina Jodłowska
28. Venia Lupinska
29. Izabela Groszek
30. Aga Rosa

Smak egzotyki:
tajemnice kuchni tajskiej
Pikantna i jednocześnie aromatyczna
Już 16 maja goście Akademii Smaku Siemens wyruszą
w egzotyczną podróż pełną niezwykłych smaków.
Zdobywaj zaproszenia na
ww
www.akademiasmakuonline.pl
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Zwycięzcy konkursu „Akademia Czekolady”
organizowanego na facebookowym profilu
Siemens Home Polska:

SMAK
EGZOTYKI

Partner:

Partner:

zaprasza
do kuchni
w gronie
znawców

