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Człowiek - najlepsza inwestycja
Grażyna Uścińska
Współwłaścicielka Restauracji Moonsfera w Warszawie

Tajemne i praktyczne informacje
o produktach …
Długo się zastanawiałam, jak ująć zagadnienie. To nie jest wcale takie proste i łatwe.
Kuchnia, kulinaria, to tak szeroki temat, że poruszenie tylko kilku spraw to jak wsadzenie kija
w mrowisko. Jeszcze temat - Tajemne i praktyczne informacje, o produktach powszednich,
aż głupio pisać, o tych mniej znanych czasem wiadomości są trudnodostępne. Opracowanie
ma charakter luźnych myśli; żeby pomóc czytelnikowi poruszać się w nich, podzieliłam je
umownie na tajemnice produktów i tajniki pracy z produktami, ale miejscami wiadomości
przenikają się wzajemnie. Czasem pozwalam sobie na porównania produktów, ich ocenę;
i tu muszę wyraźnie powiedzieć, że jest to zawsze moje zdanie, poparte doświadczeniem
kucharzy oraz literaturą źródłową, której wykaz znajduje się na końcu pracy. Zdaję sobie
sprawę z wagi słów tu napisanych, wiem, że z niektórymi opiniami ktoś może się nie
zgadzać, ale nasz zawód nie jest zawodem aptekarza, gdzie wszystko da się zmierzyć,
zważyć, ustalić proporcje, czas i skutek. W kuchennej rzeczywistości wszystko oprócz sztywnych zasad HACCP jest płynne, w ruchu, i ulotne jak efekty naszej pracy, czasem tylko
zostaje parę gramów tłuszczu tu i tam. Zdarzają mi się też takie humorystyczne dygresje,
jak właśnie ta ostatnia, ci, co mnie znają, wiedzą, że bez nich ta praca nie byłaby moja,
a ci, którzy mnie nie znają, może właśnie dzięki nim nie będą mnie postrzegać jako „baby,
która się mądrzy”. Skupiłam się na produktach z dwóch grup: pierwsza, to produkty znane
u nas doskonale, a druga, to produkty znane bardzo wąskiemu gronu kucharzy w Polsce.
Na świecie są bardzo często wykorzystywane i jest tylko kwestią czasu ich pełne wejście na
nasz rynek. Stąd, moim zdaniem, potrzeba powiedzenia przynajmniej o niektórych z nich
kilku słów.
Zastanawiam się, co nauczycielowi może wydać się tajemne, a co będzie dla niego
praktyczne. Czasem coś, co jest oczywiste dla jednej osoby, dla drugiej wcale takie nie jest.
I tu anegdota - ja zawsze do sernika dodaję budyń śmietankowy w proszku. Podając
przepis koleżance, wpisałam go do składników. Na drugi dzień Małgosia przyszła do mnie
i oświadczyła, że sernik się nie udał. Okazało się po ustaleniach, że ona budyń ugotowała
na mleku i w takiej formie dodała go do sernika. Dla mnie to nie do pomyślenia, dla 80%
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ludzi pewnie też, ale nie dla niej. Małgosia, będąca świetną księgową, nawet nie pomyślała
o dodaniu go do masy w formie proszku, dla niej budyń ma jedyną znaną, zjadliwą postać
- ugotowaną na mleku.
Pomijam fakt, że prawidłowo mówimy nie o budyniu, tylko o sosie mlecznym.
I zastanawiam się, ile z takich moich rzeczy oczywistych jest tajemnicą dla nauczyciela.
Pewnie niewiele, ale skoro się powiedziało „A”, to trzeba teraz coś napisać.
Z praktyką jest już dużo łatwiej. Tu króluje logika i ułatwienie sobie pracy. Człowiek jest
z gruntu leniwy i zawsze, jeśli tylko jest to możliwe, próbuje ten sam efekt uzyskać mniejszym nakładem pracy. Zawsze też pomaga lepsze opanowanie techniki. Ktoś kiedyś zadał
mi pytanie:
- A co się dzieje, jeśli mistrzowi coś nie wyjdzie?
Odpowiedziałam:
- Prawdziwy mistrz przerobi to tak, że wyjdzie mu coś zupełnie innego, ale równie dobrego,
jak coś zamierzonego lub jeszcze lepszego.
Nie uważam się za mistrza, jednak kilka lat temu miałam pewną przygodę:
Do przygotowania mieliśmy półmisek mięs pieczonych, w skład którego miał wejść pieczony
indyk. Tradycyjne smaki, tradycyjna technika, więc skład mieszanki znany i oczywisty: maje
ranek, sól, pieprz, papryka, czosnek, olej. Jednak po dodaniu ingrediencji zauważyłam, że
coś jest nie tak, zamiast śliskiego oleju poczułam w nosie zapach octu winnego. Okazało
się, iż zaopatrzeniowiec zakupił ocet winny w takiej samej butelce jak olej, ja bezwiednie
sięgając ręką tam gdzie zawsze stał olej sięgnęłam po tę butelkę, kształt znajomy, więc
potraktowałam jej zawartością mięso. Paweł, jeden z kucharzy, natychmiast zaproponował
umycie filetu i ponowne natarcie mieszanką. Zaoponowałam:
- Nie, Pawełku, Pan Bóg miał w tym swój cel i może tego indyka trzeba przemyśleć, a nie
umyć. Bierz kartkę i zapisuj.
Zawsze tak działam, jak wpadam w, nazwijmy to, trans gotowania, nie jestem
w stanie zapamiętać później składników i staram się je zapisać. Paweł zanotował, co już
było dodane, a ja zaczęłam zabawę (jest to coś, co najbardziej lubię, kuchnia intuicyjna, jak
powiedzieliby niektórzy).
Do mieszanki kolejno wpadły: sok z pomarańczy, różowe wino, miód, cynamon, goździki, imbir. Uformowałam filet po dokładnym natarciu go powstałą „wielką
niewiadomą”, zawinęłam w folię aluminiową.
- Czekamy do jutra i pieczemy.
Ryzyko wielkie. Jutro przyjęcie, na przyjęciu półmisek mięs, na półmisku powinien
być indyk…, a indyk jest niewiadomą. Dnia następnego upiekliśmy go. Ostudziliśmy zgodnie ze sztuką, czyli w folii i… zawsze już tak w tamtej restauracji piekliśmy indyka. Nabrał
pięknego rubinowo-złotego koloru, w środku różowego, smak ostry korzenny, przełamany
lekko słodko-winnym akcentem, soczysty (wyjaśnię dalej, co potrafi kwas - tu ocet, i alkohol - tu wino). Poezja. Czasem warto zaryzykować. W takim ryzykowaniu bardzo pomaga
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znajomość działania podstawowych zasad fizyki w kuchni. Te zasady to grawitacja, rozpad,
koagulacja, fermentacja, emulgacja, utlenianie, redukcja oraz karmelizacja, o to cała magia
kuchni. Uzmysłowiłam to sobie czytając książkę, której jeszcze nie dokończyłam (właśnie
przez dzieło, które tworzę) „Świat od kuchni w poszukiwaniu posiłku doskonałego”
Antone’go Bourdain’a. Czuję, że również ta książka powinna znaleźć się w spisie polecanych
publikacji.
Życzę przyjemnej lektury, mam nadzieję, że te kilkanaście godzin spędzonych przeze
mnie nad klawiaturą komuś w czymś pomoże, przynajmniej na bezsenność.
Zacznijmy od owoców i warzyw…
• Ananas: wybierając ananasy kupujmy te, których skóra ma kolor złoty lub żółty, taki
ananas jest dojrzały i słodki. Jeśli nawet kupimy kwaśny owoc, to po oczyszczeniu,
pokrojeniu i po nocy spędzonej w cieple na drugi dzień będzie słodki. Natomiast
najsłodsze truskawki po nocy spędzonej w lodówce będą kwaśne, w ogóle zimne
owoce z chłodni mają inny dużo ostrzejszy smak, cukry jakby zanikały, schodzą na drugi
plan, nie dominują. Ananas i banan to kwiaty, wiecie o tym, prawda?
• Awokado: jakie kupić? Miękkie. Wtedy jest dojrzałe, łupina musi lekko pracować pod
naciskiem dłoni. Twarde jest mdłe, bez smaku, z nutą goryczki, nie ma nic ze swojej
kremowej konsystencji. Co zrobić jak już coś takiego dostaniemy? Zakładam, że takiego
awokado świadomie nie zakupimy. Zawińmy je w papier i połóżmy obok bananów
lub jabłek. Owoce te wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie. A, i jeszcze
jedno, awokado nie znosi temperatury poniżej 6st C, czernieje, gubi wszystkie wartości
użytkowo-smakowo-odżywcze. Owoc ten również nie nadaje się do pieczenia czy
gotowania, gorzknieje - chociaż znam jednego kucharza, który z powodzeniem przygotowuje je na grillu. Doprawione z kozim serem, zawinięte w folię jest przepyszne,
sprawdzone.
• Banany: nietypowe wykorzystanie. Pokrojonego w cienkie plasterki, można ułożyć na
wierzchu sernika i upiec sernik. Uzyskamy skarmelizowaną, chrupiącą skórkę, ciekawy
efekt spękania (sernik sam się wyporcjuje), będzie wilgotniejszy. Banana można upiec
w całości w temperaturze 160st. Zrobi się paskudny z wyglądu, ale za to jakże pyszny
w smaku!
• Bakłażany: wszyscy wiedzą, że są gorzkawe, wszyscy wiedzą, że należy je lekko posolić
przed użyciem, i po sprawie. Niedawno natomiast dowiedziałam się, że sztuki powstałe
z męskich kwiatów są gorzkie, natomiast z żeńskich w mniejszym stopniu, nie byłabym
sobą, gdybym nie odkryła, jak je rozróżnić. Kwiaty męskie pozostawiają bardziej okrągłą
bliznę niż kwiaty żeńskie, po których blizny są wyraźnie podłużne. Może brzmi to
dziwnie, ale wystarczy kupić i sprawdzić. Miąższ bakłażana działa jak gąbka, wchłania
smaki produktów, z którymi się go przygotowuje, dlatego tak świetnie komponuje się
w różnorakich potrawach. Czasem istnieje potrzeba obrania go. Jak najwygodniej tego
dokonać? Należy owoc podpiec. Wkładamy bakłażana do nagrzanego piekarnika do
temp 190st. C na ok. 15 do 20 minut, po czym studzimy go i po ok. 5 minutach skórka
właściwie sama schodzi, wystarczy ją lekko podważyć, można go przykryć folią, wtedy
para wydobywająca się z owocu przyspieszy odstawanie skórki, zupełnie tak samo,
jak w przypadku papryki. Bakłażan również nie zawsze jest czarny, czy bakłażanowy
(funkcjonuje takie określenie koloru), może być fioletowy, zielony, biały, czerwony lub
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żółty, i nie zawsze jest duży. Czasem jest całkiem mały, wielkością zbliżony do pomidora,
ale to nadal jest bakłażan i jego obróbkę wstępną prowadzimy dokładnie tak samo.
• Brokuły: by zachowały swój piękny zielony kolor po ugotowaniu, powinny być hartowane w zimnej wodzie lub jeszcze lepiej w wodzie z lodem, zachowają go nawet po
ponownym podgrzaniu. Chyba, że będziemy je podgrzewać wyjątkowo długo i intensywnie, ale wtedy stracą nie tylko swój kolor, stracą wszystko kolor, smak, zapach,
o witaminach nie wspomnę. Ta sama zasada dotyczy zielonego groszku.
• Brzoskwinie: skórkę usuwamy z nich
tak jak z pomidorów. Zanurzamy
brzoskwinie na chwilę we wrzątku
i za pomocą noża ściągamy ją
delikatnie. Można wcześniej naciąć
ją na krzyż w dolnej części owocu.
W celu usunięcia pestki, przecinamy
brzoskwinię na pół (jak awokado),
wzdłuż pestki, tak by pod ostrzem
noża czuć jej opór, przekręcamy
połówki owocu i za pomocą łyżki
usuwamy pestkę. W ten sposób
możemy postępować ze wszystkimi
dużymi owocami pestkowymi.
• Chipsy: nie tylko kupne istnieją
na tym świecie, można, a nawet
trzeba je przygotowywać z owoców,
warzyw. Jak? Kroimy warzywa,
owoce na cienkie plasterki i albo
suszymy w suszarce, albo np. owoce
układamy na papierze woskowanym, lekko posypujemy cukrem
pudrem i pieczemy w temp ok.
60st. C przez okres ok. 6-8 godzin
przy niedomkniętych drzwiczkach
piekarnika. Trzeba je przewracać, ale
bardzo delikatnie. Warzywa możemy
również przygotować we frytkownicy, skracamy znacząco czas oczekiwania. Temperatura frytury nie może przekroczyć
160st C, inaczej zniszczymy barwę produktu. Po usmażeniu wyjmujemy je na papierowy
ręcznik w celu odciągnięcia tłuszczu, można je przesypać dowolnymi przyprawami. Tak
przygotowane chipsy możemy podawać jako przekąskę lub wykorzystywać do dekoracji. Najsmaczniejsze warzywa przygotowane w ten sposób to; marchew, cebula,
pietruszka, buraki. Można również smażyć we frytkownicy natkę pietruszki lub inne
zioła zielne, uzyskujemy efekt szklanych gałązek, bardzo delikatnych dekoracji.
• Chryzantema: w Chinach traktowana jako warzywo, spożywane są młode liście, jako
dodatek do sałatek, pędy oraz kwiaty. Płatki w smaku przypominają pestki słonecznika.
I nic w tym dziwnego, jest to ta sama rodzina.
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• Cykoria: wszyscy wiemy, że częścią jadalną cykorii są liście, a Włosi jedzą jeszcze
gorzkawy korzeń, więcej - oni cenią sobie tę goryczkę i nie starają się jej właściwie
pozbyć. Dlaczego cykoria jest gorzka? - Zawiera intybitynę. Jak wspomniałam, nie wszyscy ją usuwają, nam najczęściej ta goryczka przeszkadza. Pozbywamy się jej w dość
prosty sposób - przez sparzenie. Tylko czy jest sens, skoro substancja ta poprawia
przemianę materii i nadaje warzywu unikalny smak? Zawsze można wybrać odmiany
bielone słodkie, dużo łagodniejsze w smaku.
• Cytryny, pomarańcze, limetki: suszymy całe, ubijamy w moździerzu i używamy, jako
przyprawy do aromatyzowania potraw, przypraw np. pieprzu. Jeśli podajemy cytrusy,
jako dodatek do mięs czy ryb, można je po podzieleniu na efektowne połówki, czy
ćwiartki grillować, podniesie to ich walory smakowe i będą się ładniej prezentować.
• Czosnek: Po pierwsze powinno się z czosnku usuwać zawsze tzw. kiełek (jest
ciężko strawny); Łupiny czosnku można również wykorzystać do pieczenia mięs,
praktycznierozpływają się w sosie pieczeniowym, a ich aromat nie jest tak mocny, jak
samego czosnku; Czosnek po zmiksowaniu z solą, na drugi dzień przybiera kolor, ale
nie napiszę, jaki. Zróbcie sobie doświadczenie, będziecie zaskoczeni (chyba, że się mylę).
• Figi: prawidłowo przekrawamy wzdłuż i dzielimy na cząstki. Nie jest błędem przekrojenie jej w poprzek, ale łatwiej ją zjeść podzieloną na cząstki, po za tym można ją
w łatwy sposób pozbawić skórki. Cząstkę figi kładziemy skórką na desce, nożem
oddzielamy miąższ.
• Ginnan: Znamy różne orzechy. A to jest orzech miłorzębu, pozwoliłam sobie go tu
wymienić, bo jest to drzewo, które u nas występuje, natomiast jedynie w opracowaniach o kuchni japońskiej natrafiłam na przepisy z nim, i w ogóle na jakiekolwiek informacje o nim. Jest to orzech mały, zielony, o bardzo nieprzyjemnym zapachu, jednak
po ugotowaniu zyskuje charakterystyczny aromat, ceniony bardzo przez koneserów;
prawie na równi z truflami. Mówię tu o kulturze japońskiej. Ma specyficzny mleczny
smak z lekką goryczką. Przy świeżym trzeba uważać na łupinę, która może powodować
podrażnienia skóry, a piszę tu o nim, bo można go już u nas zakupić w opakowaniach
próżniowych lub puszkach, i pewnie już goszczą u niektórych szefów kuchni. Można
z nich przygotowywać przekąski do sake, piwa, pieczemy je lub grillujemy z wykorzystaniem soli, bądź innych przypraw.
• Gobo: co to takiego? Też się zdziwiłam, gdy przeczytałam o tej roślinie pierwszy raz.
Jest to łopian; tak, nasz rodzimy, właściwie należałoby napisać również nasz rodzimy
łopian, tyle że odmiana jednoroczna. Roślina z rodziny jaskrowatych, bardzo popularna
w kuchni azjatyckiej, słyszałam o jej częstym wykorzystywaniu w kuchni japońskiej,
serwowanej w europejskich restauracjach, we Francji, Niemczech, Anglii, stąd tu ten
produkt. Wykorzystuje się korzeń, który można porównać do skorzonery (także u nas
całkiem zapomnianej, a szkoda wielka, ale pewnie i na nią przyjdzie moda). Korzeń
łopianu można obrać lub tylko dokładnie wyszorować, obrany szybko ciemnieje.
Dlatego przechowywany jest po obraniu w wodzie. Jedna z form podania; duszony
z dodatkiem marchewki, chili, sosu sojowego i mirinu. Po ugotowaniu jest słodki,
o kremowej konsystencji i trudnym do opisania aromacie; jest to unikalne połączenie
owocowo-warzywne, naprawdę nie wiem, jak to nazwać, w każdym razie dość
intrygujące.
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• Gołąbki w liściach winogron: Czemu nie? Wystarczy zerwać młode liście, usunąć
ogonki, zblanszować, (sam proces jest dość długi) i zawinąć w nie farsz. W celu ich
przechowania, blanszowane trzeba ułożyć w słoju, zalać wodą i zapasteryzować. Tak
przygotowane można długo przechowywać. Można pokusić się o podobne wykorzystanie funkii, tak, naszej ogrodowej hosty.
• Granat: jak z niego wyjąć pestki, by ich nie zniszczyć i nie zapaćkać wszystkiego sokiem
dookoła? Kroimy go na ćwiartki, każdą z nich opukujemy trzonkiem noża od strony
skórki, trzymając cząstkę na dłoni. Pestki same nam wypadną w łapkę, wystarczy ich nie
zgnieść. Poćwiczcie razem z uczniami, fajna zabawa.
• Groszek cukrowy: traktujemy jak znaną nam wszystkim fasolkę szparagową. Natomiast
groszek cukrowy pomarszczony również spożywamy na surowo, ale tylko wyłuskany
z torebki, i tylko na świeżo, gdyż po wysuszeniu nie mięknie i jest niezdatny do spożycia.
Znany nam najbardziej groch łuskany gładki, może mieć czasem dla nas zaskakujące
kolory, podobnie z fasolą, ale to nadal groch, i nie zmieniamy sposobu postępowania
z nim. Czyli przed gotowaniem wskazane jest namoczenie i gotowanie w tej samej
wodzie.
• Jarzębina: podobnie jak głóg jest to owoc jadalny, jednak nie na surowo. Jarzębina musi
zostać przemrożona, traci wtedy swą gorycz, (następuje rozkład zawartych w niej tanin
i garbników). Można z niej przygotowywać nalewki, galaretki, lub kandyzować ją w cukrze.
Jesienne liście: te najbardziej kolorowe zrywamy, układamy na płasko, zawijamy w folię
i zamrażamy. Zimą można je z powodzeniem wykorzystać jako piękną, zaskakującą
dekorację, dajmy na to - deski serów.
• Kaki i sharon - czy jest to ten sam owoc? Właściwie tak. Sharon jest ulepszoną
odmianą, uprawianą w Izraelu. W wyniku krzyżówek pozbawiono go cierpkiej taniny,
grubej skórki i pestek, które występują w kaki. Sharon nawet twarde jest słodkie, natomiast kaki najlepsze jest w pełni dojrzałe lub nawet lekko przejrzałe, dopiero wtedy jest
miękkie i słodkie.
• Karczoch: jak dostać się do jego serca? Nie jest to łatwe zadanie. Wspomnę jeszcze
tylko, że jadalne są jedynie jeszcze nie otwarte kwiatostany. W zależności, czy mamy
młode czy starsze karczochy postępujemy z nimi troszkę inaczej. Jednak i z tego,
i z tego pozostaje równie niewiele do zjedzenia. Młode karczochy - odcinamy
z nich czubek, usuwamy wierzchnie twarde warstwy liści okrywających właściwy
kwiat, aż do jasnych, delikatnych liści wewnętrznych, łodygę skracamy i obieramy.
Karczoch starszy - ścinamy ¼ główki karczocha licząc od jej wierzchołka, musimy
usunąć wszystkie zielone okrywowe liście, odcinamy również łodygę razem z dnem
kwiatowym ok. 1cm. Sporo jest zachodu, by dostać się do serca karczocha. Warzywo
w sprzedaży można nabyć w puszkach. Mało osób wie, iż karczoch to bliski krewniak
naszego rodzimego ostu, i tę roślinę porastającą nasze nieużytki można potraktować
i spożywać jak arystokratyczne karczochy. Tylko droga do serca jest bardziej bolesna,
a to za sprawą kolców, (chociaż niektóre odmiany karczochów również je posiadają).
Serce ostu jest mniejsze, ale bogatsze w smaku, i przede wszystkim jest nasze polskie.
• Kukurydza; zawsze żółta? Otóż nie. Z Peru na rynek zachodnio - europejski jest sprowadzana kukurydza czarna lub niebieska. Jej obróbka wstępna nie różni się niczym od
znanej nam kukurydzy. Liście są wykorzystywane do pieczenia, duszenia, grillowania.
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• Kurki: tych grzybów nie myjemy, tylko czyścimy z góry na dół skrobiąc, są za delikatne
by je moczyć.
• Kwiaty cukinii: można je faszerować, smażyć, ale uwaga! Kwiaty męskie są znacznie
mniejsze i bardziej nadają się do smażenia, natomiast kwiaty żeńskie są większe i lepiej
sprawdzają się przy faszerowaniu.
• Lilie ogrodowe: dla nas piękne kwiaty, ale za granicą czasem ich cebula traktowana jest
jak nasze ziemniaki, a kwiaty, jako dodatek do sałatek. Sprawdziłam, bardzo smaczne,
zresztą nie tylko lilie, ale to materiał na inną publikację, lub ciekawy wykład.
• Maliny, jeżyny- ta cała drobnica: Myć czy nie myć, oto jest pytanie? Powiem tak: malin
i jeżyn nie myjemy, pozostałe tak. Jednak dopiero przed bezpośrednim spożyciem,
krótko, zawsze pod zimną bieżącą wodą, ale o nie za mocnym ciśnieniu, by nie
zmiażdżyć delikatnych owoców. Za to trzeba je zawsze bardzo dokładnie przebrać.
Porzeczki podajemy w gronach, to ładniej wygląda. Truskawki pozbawiamy szypułek
tylko wtedy, gdy są one bardzo uszkodzone. Zresztą w truskawce wygląd szypułki
świadczy - obok jej ogólnej kondycji (niepoobijaniu, połysku) o świeżości owocu.
• Mniszek lekarski, pospolity mlecz: można go bielić jak cykorię, jest wtedy delikatniejszy w smaku, w innym przypadku wykorzystujemy tylko młode listki. Przyjmuje się,
że mlecz ma największe walory smakowe i wartości odżywcze w okresie wczesnej
wiosny, później jest twardy i niesmaczny. Z samych płatków kwiatowych natomiast
sporządzany jest „sztuczny miód”, mimo swojej nazwy syrop ten posiada bardzo duże
wartości odżywcze i piękny kolor.
• Ogórki: pospolite warzywo, a nie każdy wie, że zawiera enzym rozkładający w produktach witaminę C, to dlatego kiedyś uczono, że nie można ogórka łączyć np. z pomidorem, zapomniano jednak o tym, że dodatek octu do dresingu hamuje działanie
askorbinazy. Czyli podajemy je z dodatkiem np., octu, pamiętacie babciną mizerię? - ½
szklanki przegotowanej ciepłej wody, ¼ szklanki octu, ¼ szklanki oleju, sól, cukier, pieprz
( u mojej babci ziołowy). Znany smak z dzieciństwa, stara mądrość, którą potwierdzają
japońscy kucharze. Jeśli chcemy podać ogórki ze skórką obtoczmy je w soli, pozwoli to
pozbyć się malutkich kłujących włosków z ich powierzchni, a poza tym podkreśli ich
piękną zieloną barwę, będzie bardziej wyrazista.
• Papaję: należy obrać, przepołowić, usunąć pestki i pokroić według uznania. Napisałam
tak krótko, bo to najprostszy sposób podania tego owocu, a często spotykałam się
z pytaniem, jak podać papaję?
• Papryka: ostre odmiany zawierają tyle kapsycyiny, że musimy przed nią zabezpieczyć
nasze dłonie podczas obróbki wstępnej tego warzywa. Najprościej założyć rękawiczki,
ale jak to zrobić, gdy nie mamy ich pod ręką? Kiedyś miałam przyjemność pracy
z Węgrami i oni pokazali mi pewien sekret. Należy wtedy posmarować ręce oliwą lub
olejem. Przy pracy z ostrą papryką trzeba jeszcze pamiętać o jednym, nie wolno dotykać
oczu i innych wrażliwych miejsc.
• Pigwa: najpierw musimy z niej za pomocą np. ostrego zmywaczka, lub suchego ręcznika
zetrzeć pokrywający jej skórkę meszek. Najwygodniej dobrać się do tego twardego
owocu, poprzez okrawanie go mniej więcej jak mango, unikając środka, który jest naj
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twardszy. Południowe gatunki pigwy nie są tak twarde, jak nasze rodzime.
• Rzodkiew: zawsze jest biała w środku, na zewnątrz już niekoniecznie, znane są gatunki
w kolorach:
- Czerwonym
- Żółtym
- Czarnym
- Biało-czerwone to nasze rzodkiewki.
- W kulturze kuchni azjatyckiej, szczególnie japońskiej, występuje pod nazwą Diakon.
Wykorzystywana do sushi, jako marynata, obok imbiru jest to jeden z popularniejszych
dodatków w kuchni azjatyckiej.
• Sałata: wiecie, że każda sałata ma serce? Fryzowana ma je zawsze na wierzchu, inne
schowane w środku. Jest to najdelikatniejsza, biała część tego warzywa. W sałatach
wykorzystujemy ich różnorodność, mieszając je ze sobą. Taka mieszanina sałat jest
lekka, nie osiada tak prędko (różna sprężystość gatunków), jest kolorowa oraz posiada
całą gamę smaków; od słodkiej masłowej, po ostrą w smaku rucolę, i gorzkawą
radicchio.
• Seler: to warzywo można podsmażać, ale bardzo krótko, podsmażane dłużej ciemnieje
i staje się nieapetyczne. Surowy seler skrapiamy sokiem z cytryny, jak wiele białych
warzyw i owoców, by zapobiec jego ciemnieniu (proces utleniania). Sama często
zastępuję sok z cytryny sokiem z pomarańczy, jakoś mi lepiej pasują smaki, ale to
kwestia gustu. Zawsze jednak warto porównać uzyskane efekty.
• Szparagi: aby zachowały swoją chrupkość gotujemy je ok. 3-4 minut, nie dłużej,
zależnie od grubości. Sama sprawdziłam zielone świeże najlepiej smakują jedzone
prosto z grządki, są cudowne na surowo. Dlaczego niektóre są zabarwione na liliowo?
Tak na szparagi działa słońce, ale takie wybarwienie nie dyskredytuje ich przydatności
do spożycia, przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
• Tonka: jest to bardzo ciekawa i kusząca roślina, ale jednak trochę niebezpieczna. Jej
aromat jest zadziwiający - jest to połączenie zapachu kilku przypraw: goździków,
wanilii, cynamonu. Nadaje ona potrawom wyjątkowe walory smakowo-aromatyczne.
Szczególnie sprawdza się w deserach. Jednak kryje w sobie pewną substancję, która jest
szkodliwa. Ta substancja to kumaryna, której toksyczne działanie na naszą wątrobę jest
ogólnie znane i potwierdzone badaniami. Nadużywanie tej przyprawy może narazić
konsumenta na problemy zdrowotne. Ja jestem przeciwniczką stosowania, zarówno
żywności i koncentratów wysoko przetworzonych jak i roślin i używek mogących
narazić na szwank moich gości. Tym bardziej, że potrawy są już i tak naszpikowane
różnymi przyprawami, substancjami o niejasnym lub wręcz szkodliwym wpływie na
nasz organizm. Są one jednak tak bardzo popularne, że właściwie nie zwracamy na nie
uwagi. Należą do nich np. lubiana gałka muszkatołowa, cynamon. Obie te przyprawy
wykazują przy nadmiernym używaniu szkodliwe działanie, do tego dochodzą inne
już syntetyczne dodatki do produktów, jak konserwanty czy barwniki. Jeśli mam do
wyboru wprowadzenie następnej szkodliwej, rewelacyjnej przyprawy, to wolę raczej
identyczny efekt uzyskać za pomocą znanych, ogólnie zaaprobowanych przypraw.
• Topinambur: inaczej nazywany słonecznikiem bulwiastym. Krótka charakterystyka: to
co widzimy nad ziemią - to słonecznik, to, czego nie widać, pod ziemią - to ziemniak.
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Przygotowanie do zjadliwej formy identyczne jak naszego kartofla, pyry, ziemniaka
w mundurku.
- Myjemy
- Blanszujemy - schładzamy
- Obieramy
Stosujemy je jako dodatek do dań głównych. Możemy je również gotować, smażyć
oraz dusić. Są bardzo popularne w Niemczech.
• Warzywa zielone: gotujemy je bez przykrycia. Wszyscy tak robią, ale czy wszyscy
wiedzą, dlaczego? Warzywa te swój zielony kolor zawdzięczają oczywiście barwnikowi.
Chlorofil - bo o nim mówimy, podczas gotowania reaguje z kawasami organicznymi
zawartymi w warzywie, a uwalnianymi podczas procesu obróbki termicznej. W wyniku
reakcji dochodzi do zmiany koloru. Wniosek - warzywa zielone gotujemy bardzo
krótko, w wysokiej temperaturze, bez przykrycia. Kwasy ulatniają się wraz z parą
wodną, a warzywa zachowują żywą, zieloną barwę.
• Warzywa: nigdy nie zakwaszamy wody do żadnych warzyw, przed osiągnięciem przez
nie pożądanej miękkości. Warzywa zabarwione antocyjanami (to ważne) wybarwią się
nam, ale nie zmiękną. Podstawowa zasada: zakwaszamy je już po ugotowaniu. Wtedy
osiągniemy pełen sukces, odpowiednią miękkość i piękny kolor.
• Ziemniaki truflowe: bardzo popularne we Francji. Odmiana ziemniaka o fioletowym
miąższu, znana pod nazwą Violette Nor, jest używana głównie do sałatek. Postępujemy
z nimi identycznie jak z naszymi ziemniakami.
Nabiał i tłuszcze…
• Jaja poche: do wody, w której będziemy je gotować, dodajmy oprócz octu i soli - cukier.
Złagodzi nam smak octu, który czasem jest wyczuwalny w białku. Nie wpłynie nam to
na sam proces ścięcia białka, natomiast nie będzie wyczuwanego kwaśnego smaku
octu w gotowej potrawie.
• Bita śmietana: niby proste. wystarczy ją ubić. Ale ile razy nie wyszła? Przede wszystkim,
aby nam się ta szuka udała, śmietana musi być bardzo zimna i tłusta, o zawartości
co najmniej 35% tłuszczu. Ubijamy ją, uważając by jej nie przebić. Cukier dodajemy w proporcji 1/20 w stosunku do wagi śmietany. Można dodać kilka kropel
soku z cytryny, można dodać płynną czekoladę, rozpuszczoną żelatynę, lub żelatynę
i dowolny mus owocowy. Ale to już jest zabawa w tworzenie kremów, deserów. Jest
to bardzo przyjemna zabawa. Trzeba tylko po pierwsze: wyczuć proporcje właśnie wyczuć, bo wystarczy, że owoc będzie zbyt wodnisty i trzeba dodać więcej żelatyny,
lub odwrotnie. A po drugie: wszystkie składniki muszą mieć mniej więcej taką samą
temperaturę, inaczej wszystko się zwarzy. Można się pokusić o dodanie naparu z kawy
lub alkoholu, jest to olbrzymie pole do popisu, nie na jedne zajęcia.
• Masy kremowe: czasem jest problem z kremem, który nie trzyma się ciasta. Zauważyłam,
że masa kremowa nie trzyma się biszkoptu, gdy jest zimna. Należy ją rozprowadzać
na biszkopcie przed schłodzeniem. Masy podczas chłodzenia tracą też swój aromat.
O ile masa nie będzie zużyta od razu cała, trzeba krem zabezpieczyć folią, by po
pierwsze- nie chłonął obcych zapachów, a po drugie- sam nie tracił aromatu, oraz by
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na jego powierzchni nie utworzyła się „skorupa”, która nie jest ani smaczna, ani estetyczna i dyskwalifikuje produkt.
• Masy pokrywające ciasta, torty: by lepiej przylgnęły do ciasta, tortu trzeba schłodzić
ciasto i dopiero oblewać je czekoladą, czy inną polewą.
• Omletów czy jajecznicy: nigdy nie wykładamy na stalowe tace czy patery. Zachodzi
wtedy reakcja utleniania, i jajecznica lub omlet przybierają filetową barwę. Dopiero po
ostygnięciu produktów jest to możliwe.
• Rolada z jajek: jest to produkt z jaj gotowanych na twardo. Dostępna tylko jako
gotowy produkt mrożony. Ponieważ przy porcjowaniu nie powstają żadne ubytki, taka
rolada doskonale nadaje się do dekoracji. Na rynku polskim niespotykana, jednak na
zachodzie- tak.
• Oliwa z oliwek: wszyscy wmawiają nam, że jeśli oliwa, to tylko Extra vergine, czyli
z pierwszego tłoczenia. To ja się pytam: a z którego ma być, skoro prasa naciska na
oliwki z siłą 450 ton na cm2? Co drugi raz ma być wytłoczone z suchych wytłoków?
Tam już nic do wytłoczenia nie pozostało. Jedna uwaga; oliwki przed wytłaczaniem
i podczas samego procesu nie powinny być podgrzewane powyżej 270C, ale czasem
asortyment pośledni, czyli gorszego gatunku, jest podgrzewany w celu uzyskania oliwy nawet do 600C. Ja tego nie komentuję. Przytoczę ranking oliw wg Eleny
Kostioukovitch, autorki wspaniałej książki pt. „Sekrety włoskiej kuchni”:
- Oliwa liguryjska - nie ma jej w sprzedaży, wytwarzana tylko na własny użytek,
dostępna dla przyjaciół chłopa, który ją produkuje.
- Oliwa toskańska - dostępna tylko dla wybrańców, trzeba być znajomym hrabiego, by
móc jej spróbować.
- Oliwa werońska - znad jeziora Garda, nie wystarcza jej nawet dla miejscowych.
- Oliwa umbryjska - region wytwarza ok. 40% produkcji oliwy całych Włoch.
Najłatwiej kupić oliwę bez domieszek w Agulii, ale jej jakość nie dorasta ponoć do pięt
trzem wcześniej wymienionym.
Dalej przestawiam realny podział gatunków oliw, wg ich poziomu kwasowości:
- Extra vergine - kwasowość nie wyższa niż 1%.
- Vergine - kwasowość nie wyższa niż 2%.
- Corrente - kwasowość nie przekraczająca 3,3%.
- Vergine lampatte - kwasowość wyższa niż 3,3%.
- Oliwa rafinowana - której kwasowość nie przekracza 0,5%.
- Mieszanina oliw - wyłączając Vergine lampatte kwasowość tej oliwy nie przekracza
1,5%.
Tyle normy i podziały. Oczywiście, o jakości oliwy decydują również warunki uprawy,
gatunek oliwek, ich stopień dojrzałości i jeszcze warunki przechowywania. Są to bardzo
ważne czynniki, ponieważ na butelkach włoskich oliw możemy najczęściej przeczytać
- „Confezionato In Italia”, czyli butelkowano, konfekcjonowano, rozlewano w Italii.
Najczęściej oliwa przypłynęła do Włoch z Hiszpanii, z Maroka, z Tunezji lub Turcji. Gdzie
mistycyzm oliwy? Mistycyzm oliwy żyje - dzięki pieniądzom wtłaczanym przez reklamodawców w kolejne kosztowne kampanie reklamowe- w głowach ludzi. Ja nie dyskredytuję
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produktu, bo jest dobry. Oliwa świetnie pasuje do sałat, ale smak oliwy jest mocny, czasem
zbyt się wybija w potrawie, czasem przeszkadza. Nie zaleca się jej użycia do smażenia.
A weźmy taki nasz zapomniany, tani, stojący na najniższych półkach sklepowych…
• Olej rzepakowy:
- Zawiera on w swoim składzie chemicznym mniej od oliwy nasyconych kwasów
tłuszczowych;
- Jako jeden z nielicznych produktów, obok ryb, zawiera niezbędne nienasycone kwasy
z rodziny omega-3;
- Posiada optymalny stosunek ilościowy kwasu linolowego do linolenowego, tego
drugiego - dobrego w znaczącej przewadze. Dzięki temu jest to istne serum antynowotworowe. Zapewnia optymalny rozwój mózgu;
- Podczas smażenia nie zmienia swoich właściwości, posiada znacznie wyższą
temperaturę dymienia od oliwy;
- Bardzo łatwo ocieka z produktu w przeciwieństwie do oliwy;
- Nowoczesne produkty nie zawierają już szkodliwego kwasu erukowego, wyeliminowano go na drodze produkcji;
- Zarówno sam zawiera, jak i pomaga w przyswajaniu witamin z grupy rozpuszczalnych
w tłuszczach, czyli wit. A, E, D3 oraz K.;
Czas chyba już najwyższy, byśmy już i my zadbali o promocję własnych, wcale nie
gorszych produktów na rynkach światowych.
• Klarowanie masła: jest to jedyna skuteczna metoda na dłuższe przechowanie tego
delikatnego, nietrwałego tłuszczu. Dziś, w dobie chłodni, rola klarowania zeszła na
plan drugi, ale proces ten pozwala na bezkarne smażenie na maśle. To nie sam tłuszcz
pali się na patelni, a tylko białko w nim zawarte. Białko to można usunąć, podgrzewając
masło do temperatury ok. 50 st. C, w przykrytym naczyniu. Po czym przecedzamy
masło, szumujemy, przelewamy przez ściereczkę, (jak kto woli), musimy pozbyć się
osadu, który tworzy białko mleka - kazeina. Sklarowanego masła używamy jak oleju.
Masło Gee, jest odpowiednikiem naszego masła klarowanego. Nadmienię tylko, że
solenie masła wcale nie przedłuża jego trwałości.
• Kremy maślane: alkohol dodajemy do nich wtedy, gdy są jeszcze letnie. Właśnie
wtedy najlepiej aromat alkoholu przenika do masy kremowej. By masa kremowa miała
odpowiednio elastyczną konsystencję, należy przed połączeniem masła i jaj, osobno je
ubić na pianę. I dopiero wtedy delikatnie połączyć ze sobą. Masła jednak nie ubijamy
dłużej niż 8 min, inaczej traci swą lekkość. Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę
pokojową.
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Wszystko, co z mąki, ale nie tylko…
• Ciasta: jak uzyskać kolorowe pasy na biszkopcie? Może to być i inny rodzaj ciasta,
ważna jest zasada. Przygotowujemy ciasto; dzielimy na dwie porcje, 1/3 ciasta barwimy
barwnikiem spożywczym. Rozprowadzamy cienką warstwę kolorowego ciasta na
natłuszczony papier pergaminowy i specjalną packą nadajemy pożądany wzór.
Wstawiamy na chwilę do lodówki do schłodzenia, po czym delikatnie nanosimy białą
warstwę ciasta i normalnie pieczemy. Efekt zawsze bywa lekką niespodzianką, ale
niezmiernie miłą dla oka. Mogą to być pasy, koła, fale, czasem trudno przewidzieć efekt.
By uzyskać regularne kształty, wzory, należy posłużyć się odpowiednim szablonem.
• Bezy: zanim zaczniemy ubijać białka na bezy, powinny one być przechowywane przez
ok. 15 dni w temperaturze 4 st. C. Nie jest to bardzo kłopotliwe i nie budzi zastrzeżeń
zdrowotnych. Użycie takich białek gwarantuje, że bezy mają o wiele lepszą konsystencję,
są bardziej kruche. Tylko ten HACCAP!
• Ciasto pierogowe: to już inna bajka. Nawet najlepszy farsz nie uratuje pieroga, gdy
ciasto jest za grube, lub za twarde. Do ciasta pierogowego nie należy dodawać jaj,
pół sztuki na 1kg mąki to wszystko. Za to można dodać oliwę, olej z pestek dyni, olej
różany, olej sezamowy, wybarwione przyprawy lub sepię. Zdziwicie się, jaki uzyskacie
kolor, smak. Nie popsuję wam zabawy i nie zdradzę tego, pobawcie się na lekcjach
z dzieciakami.
• Pieczenie ciasta: przeważnie unikam podawania dokładnych temperatur pieczenia, i nie
stosuję się do wskazówek w przepisach. Każdy piekarnik piecze inaczej, i każdy kucharz
czy cukiernik musi poznać humory, zalety i wady własnego piekarnika, nawet pieca
konwekcyjnego. Nie ma na to rady. Czasem piec piecze mocniej z jednej strony, czasem
jest „trochę” krzywy. To są jego cechy indywidualne, które trzeba poznać i polubić.
• Ciasto biszkoptowe: Opanowanie sztuki pieczenia biszkoptów, to połowa sukcesu
w tworzeniu tortów i deserów. Zawsze biszkopt do tortu pieczemy dzień wcześniej.
Aby łatwiej się kroił, niezbędny jest dodatek skrobi pszennej. Z własnego doświadczenia
wiem, że dodatek oleju poprawia jego plastyczność, sprawdza się zwłaszcza przy roladach. Cieńsze blaty biszkoptowe pieczemy w temperaturze wyższej o ok. 20-30 st. C.
niż grubsze, ale za to krócej, tego chyba nie muszę nawet pisać.
• Ciasto drożdżowe: by ciasto łatwiej się wyrabiało i było delikatniejsze, należy używać
masła o wysokiej zawartości tłuszczu, mleko powinno mieć temperaturę 35 st. C,
pozostałe składniki pokojową. Wyrabiamy ciasto do momentu odchodzenia od ścianek
naczynia i podwojenia swojej objętości. Zarabiamy je kilkakrotnie, za każdym razem
pozwalając mu odpocząć i podrosnąć.
• Ciasto francuskie: wcale nie pochodzi z Francji, przywieźli je do niej krzyżowcy
z wypraw wschodnich. O jego jakości decydują jakość masła i temperatura składników
i otoczenia, to dwa najważniejsze czynniki. Po za tym: czas, proces wałkowania
powinien trwać nawet dwa, trzy dni z przerwami, by ciasto odpoczęło, oraz technika
wypieku. Pieczenie zaczynamy od wysokiej temperatury, którą później obniżamy, by
ciasta nie spalić, a jednocześnie dopiec w środku. Tak więc teraz dokładnie widać,
dlaczego w restauracjach, często korzysta się z gotowych blatów, dostępnych na rynku
w mrożonej formie.
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• Ciasto filo: to specjał grecko-turecki. Charakterystyczna struktura ciasta, bardzo cienkie
papierowe warstwy, są dość plastyczne i można z nich tworzyć wymyślne formy.
Nadaje się zarówno do dań słonych, jak i słodkich deserów. Trzeba uważać jednak przy
pieczeniu, ponieważ jest ono lekkie i zanim stanie się chrupiące i wypieczone, po prostu
silnie się kurczy. Aby temu zapobiec, każdą warstwę należy posmarować roztopionym
masłem. Pieczemy je w temperaturze ok. 220 st. C.
• Ciasto kruche: zbyt długo zagniatane staje się twarde po upieczeniu.
• Ciasto ptysiowe: jest to jedno z najstarszych ciast. Nie nadaje się do dłuższego
przechowywania. Podczas wypiekania nie można uchylać piekarnika. Powodzenie
gwarantują odpowiednia gęstość ciasta, jakość mąki i sprawny piekarnik, oraz odpowiednio wysoka temperatura.
• Gofry: ich tajemnicą jest dodatek piwa do ciasta, dzięki niemu wyrastają i nie zapadają
się po upieczeniu.
• Kasze: jak je gotować? Moja babcia nauczyła mnie pewnego niezawodnego sposobu.
Można go stosować niezależnie od ilości kaszy, czy wielkości garnka. Jeżeli kaszę
wsypiemy do wody i będzie ona pokryta nią na wysokość trzech palców, zawsze nam
się rozklei, na wysokość dwóch palców będzie miękka, ale pozostanie nie rozklejona,
na jeden palec - sypka. Naturalnie, chodzi o grubość palców, a nie o ich wysokość.
I jeszcze jedno - by kasza pachniała, do gotowania dodajemy zawsze listek, ziele angielskie lub inną mieszankę ziół. Nie zapominamy też o tłuszczu (najlepiej olej - oliwa
zmieni smak - smalec, masło pozostawi osad, a chodzi nam o uzyskanie połysku)
oraz soli. I jeszcze jedna zasada - po wsypaniu kaszy czy ryżu do wrzącej wody oraz
zamieszaniu - więcej tych produktów nie mieszamy! Tworzą się w nich kanaliki, którymi
uchodzi powietrze i gotują się one równomiernie. Natomiast mieszając produkty sypkie
podczas procesu, niszczymy te kanaliki i zaburzamy proces równomiernego gotowania.
Kolejna zasada jest taka - kiedy już wsypiemy kaszę czy ryż do wody, to ona przestaje
wrzeć (to normalne, obniżamy temperaturę wody). Po pewnym czasie, kiedy ponownie
zacznie się całość gotować, należy przykręcić na najniższą możliwą intensywność
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pracy kuchenki, (najczęściej na 1) i zapomnieć o nim do czasu „wypicia” wody przez
produkt. Musi on też odpocząć. Czyli po „wypiciu” wody, odłączamy całkiem źródło
ciepła i pozostawiamy jeszcze na ok. 30 min. do dojścia (to zamiast babcinej pierzyny).
Dopiero po tym czasie, możemy wyłożyć kaszę lub ryż do innych naczyń i wstawić do
wychładzarki.
• Krem angielski: są pewne połączenia, które się nie przyjęły, i do takich należy połączenie
kremu angielskiego z cynamonem.
• Krokant: jest to rodzaj ciasta, wykorzystywanego do dekoracji i przygotowania
ciasteczek. Jak go przygotować? Do krokantu potrzebujemy karmelu oraz dowolnie wybranego składnika, a mogą to być: orzechy, migdały, mak, sezam, pestki dyni,
słonecznika. Powinny być one uprażone dla wydobycia aromatu, oraz rozdrobnione
(poza makiem i sezamem). Mogą być nawet zmielone, ale to też nie jest obowiązująca
zasada, ponieważ często do dekoracji używane są w innym stopniu rozdrobnienia.
Czasem wystarczy je posiekać, w wypadku migdałów można użyć postaci płatków.
Trzeba mieć własny pomysł na zastosowanie krokantu, to wszystko. Łączymy główny
składnik z karmelem i wylewamy na natłuszczoną, marmurową płytę, gorący wałkujemy
do pożądanej grubości, lub możemy wylać go i rozsmarować na pergaminie. Po
ostygnięciu możemy wykładać nim foremki, kroić go, nadawać mu wymyślne kształty.
Musimy się jednak spieszyć - szybko stygnie, a wtedy staje się kruchy i łamliwy.
• Kuskus: jest to już wstępnie spreparowana kasza i zasady opisane powyżej (patrz
gotowanie kasz) nie mają do niego zastosowania. Jest to bardzo delikatne serce ziarna
pszenicy. Kuskus jedynie zalewamy gorącym rosołem, wywarem lub wodą (zależnie
od potrzeby, od dalszego jego sposobu wykorzystania) i czekamy, aby wchłonął płyn,
bez gotowania. Najbardziej prawidłowo przygotowujemy kuskus gotując go na parze
rosołu. Tak gotują go mieszkańcy krajów arabskich.
• Kuwertura czekoladowa: praca z czekoladą wymaga pewnej wprawy. Najlepiej
wylewać ją na zimny, marmurowy blat. Jak otrzymać różne elementy dekoracyjne?
Trzeba ćwiczyć, formować kryzy za pomocą łopatki, wylewać wzorki, zdejmować je
delikatnie po stężeniu. Przechowujemy je w lodówce w temperaturze ok. 4st. C. Na
rynku dostępne są szablony z plastiku. Wylaną na nie masę można formować dowolnie, kształty utrwala się w lodówce.
• Masa makaronikowa: jest to rodzaj ciasta wykorzystywanego do pieczenia ciasteczek.
Głównym składnikiem są migdały. Powinno się je tłuc w moździerzu, to trochę staromodne i pracochłonne, ale tylko ten sposób pozwala na uzyskanie oleju migdałowego
i bardzo dokładne wymieszanie go z cukrem. Całość pozwala uzyskać idealny smak
ciasteczek.
• Produkty kwaśne takie jak: koncentrat pomidorowy, ogórki kwaszone lub kapustę
kiszoną zawsze dodajemy na koniec gotowania. Koncentrat w celu ładniejszego
wybarwienia zawsze należy podsmażyć. Natomiast potrawę z dodatkiem ogórków
kwaszonych, zawsze solimy już po ich dodaniu. Czasem mają w sobie bardzo dużo
soli i potrawa może okazać się przesolona. Ta sama zasada obowiązuje przy kapuście
kiszonej.
• Mak: nabierze intensywnego smaku i aromatu, jeśli przed zmieleniem przyprażymy
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go na suchej patelni. Zasada dotyczy również migdałów, sezamu i innych pestek lub
nasion, stosowanych jako przyprawy, panierki lub dodatku do potraw. A kto z was wie,
że w diecie wegetariańskiej jest źródłem protein? I to wcale nie gorszym od soi!
• Podprawa ucierana: moim zdaniem zupełnie zapomniany sposób zagęszczania potraw.
Ja wiem, że mąka, że masło (prosta receptura), że niezdrowe. Ale czy wszystko, musi być
zdrowe? Czasem coś jest po prostu smaczne, nasze, a spożywane z umiarem na pewno
nas nie zabije. Składniki podprawy już podałam, zagniatamy z nich kulę. Musimy zrobić
to bardzo dokładnie. Taką zafoliowaną kulę możemy przechowywać jak ciasto kruche
w zamrażalce bardzo długo. Wygodnym sposobem jest przygotowanie kulek wielkości
orzecha włoskiego (wtedy przechowujemy je w jakimś pojemniku), i w takiej postaci,
zamrożone wrzucamy do gotowanej potrawy. Jeśli dokładnie ją wcześniej zarobiliśmy,
gwarantuję, że nie powstaną żadne grudki. Zagęści nam potrawę, dając jej aksamitną
strukturę.
• Pierogi: Co zrobić, by pierogi owocowe z jagodami, wiśniami, a właściwie ich nadzienie
było soczyste i jednocześnie, nie strzelało sokiem po bluzkach, spodniach i dekoltach?
Do przygotowanych, wcześniej, wydrylowanych i podduszonych z przyprawami
owoców, trzeba dodać odrobinę mąki ziemniaczanej. Nie łychę, tylko czubek łyżeczki.
Potrawa smaku nie zmieni, a sok z nieokiełznanego żywiołu zamieni się w rozkosz na
języku.
• Jeszcze raz pierogi: zamroziliśmy je i one nam popękały. Chcemy je jednak odgrzać
i zjeść, jak je uratować? Wyjąć z zamrażalki, rozłożyć na desce, posypać mąką pszenną
po wierzchu, poczekać by trochę odtajały i powoli zagotować. Powinno pomóc.
Chyba, że dziury są większe od pierogów - to już ratunku nie ma. Trzeba było pomyśleć
wcześniej i obsuszyć je trochę przed zamrożeniem, zamrażać jednowarstwowo i nie
rzucać zamrożonymi. Z pewnością wtedy nie popękałyby.
• Ryż: gotujemy go tak samo jak kasze. Ale jest jeszcze coś. Czasem ryż nie jest idealnie
biały (przeważnie taki nie jest), w celu nadania mu ładnej białej barwy, gotujemy go
z dodatkiem mleka. Raczej nie dodajemy do gotowania ziół, od niektórych gorzknieje.
Możemy aromatyzować go po ugotowaniu, mieszając z przyprawami. Ryż również
możemy barwić za pomocą przypraw (patrz: wybarwianie przypraw).
• Ryż dziki: Sam w sobie - nie jest za smaczny. Najczęściej podaje się go wymieszanego
z białym ryżem, (dowolnego gatunku, ale najlepiej z jaśminowym, ładnie ze sobą
kontrastują), w stosunku 1:3 ( jedna część ryżu dzikiego, na trzy części ryżu białego).
Czasem podyktowane jest to również aspektem ekonomicznym, ryż dziki jest dość
drogim produktem. Gotujemy je, oczywiście, osobno.
• Tapioka: jak zagęszczać tapioką? Dokładnie tak samo, jak mąką ziemniaczaną. Jest
bezbarwna, bez smaku, świetnie sprawdza się w deserach, zupach oraz sosach.
Rozklejenie skrobi następuje w temperaturze powyżej 60 st. C, więc wszystkie zawiesiny działają tak samo.
• Tofu: istnieją dwa podstawowe gatunki tofu. Gatunek pierwszy - zwarty, jędrny,
o żółtawym kremowym zabarwieniu, oraz drugi biały, delikatny i kruchy. Pierwszy jest
wyciskany w bawełnie, drugi natomiast wyrabia się w jedwabiu. To z materiału zyskują
swoje cechy główne. Tofu bez innych składników jest bezsmakowe i „nie istnieje”.
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Należy do produktów uniwersalnych, ja nazywam je wypełniaczami. Są to produkty
wspaniałe, choć zawsze wtapiają się w smak otoczenia. Można je wykorzystać zarówno
do zupy, dania drugiego, przystawki, jak i deseru. Przechowywane w lodówce,
w temperaturze ok. 4 st. C., w pojemniku z wodą (którą musimy codziennie zmieniać)
zachowa dłużej swoją świeżość. Pojemnik musi być szczelny, by zapachy otoczenia nie
przeniknęły do produktu.
• Pasta: wracam do tematu hartowania makaronów - pasty, używając nazewnictwa
włoskiego. Nasza tradycja nakazuje nam hartowanie makaronu po ugotowaniu,
by zapobiec jego sklejaniu. I owszem, znakomicie, ale tylko wtedy, gdy ugotowany
makaron ma być przechowany do dnia następnego. Prawidłowo, makaronu nie
hartujemy. Jest to danie przygotowywane na poczekaniu, a’la minut. Prawda jest
taka, że Włosi nigdy tego nie robią. Ugotowany makaron (al dente) odlewają (nawet
pozostawiają niekiedy część wody z gotowania ) i dodają bezpośrednio, np. do sosu, by
sos dokładnie oblepił makaron. Wtedy danie jest spójne. Makaron hartowany jest śliski,
sos z niego spływa, smaki pozostają niepołączone. Poza tym jest zimny, więc trzeba go
ponownie podgrzać, a po co dwa razy wykonywać tę samą pracę? Po co tracić czas,
energię, wartości produktu? Tak więc zimny, hartowany makaron stosujemy tylko do
zupy owocowej, podawanej na zimno lub do produkcji np. sałatek.
• Sosy: dekorowanie sosami owocowymi. Bardzo łatwy i jednocześnie efektowny sposób
na szkolenie uczniów- praca z sosem na talerzu. W tym celu należy przygotować kilka
sosów np. owocowych, różniących się przede wszystkim barwą, smakiem a także
aromatem, ale to barwa i konsystencja są tu najważniejsze. Im bardziej kontrastowe
są kolory, tym lepszy, ciekawszy efekt. I bawimy się, rozprowadzając je po talerzu.
Rozprowadzać możemy łyżką, wykałaczką, pędzlem, uzyskując różnorodne efekty.
Jest to wspaniały sposób na otwarcie ucznia, pokazanie mu, co można osiągnąć za
pomocą prostych środków. Ważne! Nie należy ograniczać inwencji ucznia. Uczniowie
niczego nie zniszczą, najwyżej rozleją trochę sosu i będzie więcej zmywania. W zamian
poćwiczą rękę do ładnego wykończenia talerza, chyba że uda im się bałaganem
wykończyć nauczyciela.
• Zamiast mąki: do wypieków można używać - zmielonych, migdałów, orzechów,
ziarenek maku ( pół na pół z mąką), trzeba je tylko uprażyć na patelni bez tłuszczu
i zmielić (maku nie mielimy).
Drób, wołowina, inne mięsa…
Miałam problem, czy zamieszczać tu przygotowywanie poszczególnych
elementów mięsa. Po dyskusji z pewnym kucharzem doszłam do wniosku, że nie będę tego
robić. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nowoczesny szef kuchni wiedząc, jaki element
kulinarny mięsa będzie mu potrzebny, dokładnie określa swoje zamówienie firmie dostawczej, z którą współpracuje lub jego załoga dokonuje takich rozbiorów pod jego okiem,
i mają bardzo dokładnie pokazane, co i jak należy zrobić, by uzyskać zamierzony efekt... Tak
jest w większości renomowanych restauracji. Tu opisałam tylko obróbkę polędwicy wołowej,
ponieważ jej nieznajomość jest niedopuszczalna.
• Carpaccio: skoro już wspomniałam o tej potrawie - kto wie, jaka była geneza jej
powstania? Po raz pierwszy przygotowano ją, by ratować zdrowie pewnej włoskiej
damy chorej na anemię. Kucharz Giuseppe Cipiani wykorzystał polędwicę wołową
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i pokroił ją na bardzo cienkie plasterki. Aby tak cienko ją pokroić, należy warkocz
zawinąć w papier pergaminowy woskowany, by nie przylgnął do mięsa, umieścić
go w zamrażarce do momentu skostnienia, i w stanie zamrożenia cieniutko skrawać
nożem, lub na maszynie do wędlin na najniższym stopniu (nie ma obawy zdąży odtajać
do momentu podania). Nazwa nadana została na część włoskiego malarza Vittore
Carpaccia (1455-1526r.), który w tym czasie miał głośną wystawę swoich prac. Sam
kariery nie zrobił, ale jego nazwisko jest sławne i to nie tylko jako nazwa jednej potrawy,
w tej chwili to już właściwie termin. Carpaccio funkcjonuje jako sposób podania np.
ryb, mięs, grzybów, owoców - spotykamy - „Carpaccio z truskawek z nutą orientalnego
mango, podane na…” I tak można tworzyć.
• Grasica: zwana mleczkiem cielęcym, występuje tylko u młodych osobników, jagniąt
i cieląt. Znajduje się w tylnej części mostka. Jest bardzo ceniona. Jej obróbka wstępna
polega na zanurzeniu jej na chwilę w gorącej słonej wodzie i usunięciu błon. Później
umieszczamy grasicę między dwiema deskami do krojenia; górną dociążamy, by ją
ścisnąć - ułatwi to krojenie, stanie się ona bardziej zwięzła. Można ją piec, smażyć,
dusić.
• Indyk: przeważnie po upieczeniu jest suchy jak wiór, a wystarczy potraktować go
marynatą zawierającą kwas lub alkohol, mogą być także zastosowane jednocześnie
i uzyskamy soczystą pieczeń. Jak to działa? Otóż: zarówno kwas, jak i alkohol
podczas maceracji powodują takie same zmiany w wierzchnich warstwach mięsa, jak
obróbka cieplna, czyli zamykają pory, zmiękczają, przez co proces parowania płynów
z produktu podczas pieczenia jest dużo mniejszy; jednocześnie poprzez zmiękczenie
mięsa znacząco skracany jest proces pieczenia. WYNIK - soczysty indyk. Używając folii
aluminiowej do zawinięcia pieczeni, i odwinięcie jej po wystudzeniu jeszcze wzmaga
soczystość potrawy, poza tym folia formuje filet nadając mu odpowiadający nam
estetyczny kształt, ważne przy porcjowaniu mięs, i to zarówno na ciepło, jak i na zimno.
• Kaczka: powinna być pieczona długo, by wytopił się z niej tłuszcz, natomiast sama pierś
kaczki nie wymaga już tak długiego procesu i może być podawana różowa w środku.
Skórę na piersi kaczki należy ładnie naciąć w krateczkę, smażymy 10 do 12 minut na
rozgrzanym tłuszczu.
• Kapłon: kogut, któremu odebrano męstwo, czyli pozbawiono klejnotów, i to w młodym
wieku. Kastruje się je ok. 10 tygodnia życia. Na pocieszenie napiszę tylko, że są dobrze
karmione, ich hodowla jest dość kosztowna, długotrwała, w porównaniu z kurczakami. Trzeba tu napisać, że kapłony mają mięso poprzerastane delikatnie tłuszczem,
zyskuje ono specyficzną delikatność, poza tym tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc jego
walory na tym również zyskują. Mięso może być białe lub żółtawe, ten kolor pojawia
się, gdy kapłony są karmione ziarnem kukurydzy. Do dnia dzisiejszego sposób stosowany we Francji. Bresse to francuskie królestwo drobiu, gdzie jeszcze dziś są hodowane
kastrowane koguty, karmione różnorodną karmą, więc ich mięso jest białe.
• Kebab z mięsa mielonego: przygotowujemy masę mieloną i szpadkę. Nabieramy
masą mieloną i oblepiamy nią szpadkę mocno dociskając. Uzyskujemy w ten sposób
lekkie, charakterystyczne pofałdowania. Z folii aluminiowej formujemy podpórki na
końce szpadek, by masa swobodnie wisiała nad blatem, a nie dotykała go. Na ruszcie
pieczemy je z podpórkami, tak by nie dotykały bezpośrednio rusztu, zapobiega to
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przyklejeniu się mięsa i deformacji kebaba.
• Krojenie, porcjowanie mięs: podczas krojenia, porcjowania jakiegokolwiek mięsa
musimy plastry skrawać zawsze w poprzek włókien mięśniowych. Inaczej nawet
cudownie przygotowany kawałek zniszczymy; będzie twardy, i będzie nieestetycznie
wyglądał.
• Małe ptaszki: generalnie są pod ochroną, jednak w sezonie łowieckim są dostępne
w handlu. Dlatego też dzikie ptactwo jest ciągle obecne na polskich stołach, a także
w innych krajach europejskich. Szczególnie na terenach Francji, Hiszpanii, Włoch, ale
i w Anglii w tradycji kulinarnej mięso ptactwa drobnego jest bardzo cenione. Zjadane są
nie tylko bekasy, ale i jaskółki, szpaki, pardwy, gołębie grzywacze, wróble; my również
w swojej kuchni mamy przepisy na drobne ptactwo dzikie. Mięso ptactwa dzikiego,
podobnie jak dziczyzna musi skruszeć. Po usunięciu piór, opaleniu i wypatroszeniu
muszą być odpowiednio uformowane. Bekasom na przykład nie obcina się głów,
jedynie usuwane są oczy, a całość układana w ten sposób, że dzióbek umieszczony
jest między udkami jednej nogi. Tak przygotowany bekas jest smażony lub pieczony,
oczywiście po uprzednim doprawieniu.
• Móżdżek: z każdego móżdżku należy usunąć osłaniającą go błonkę, i namoczyć go na
pół godziny w zimnej wodzie, by usunąć resztki krwi. Tak przygotowany nadaje się do
dalszego użycia. Można go smażyć z wieloma dodatkami, i to jest najbardziej klasyczny
sposób przygotowania.
• Pieczeń: każda pieczeń powinna być po wyjęciu z pieca pozostawiona sama sobie, na
średnio 10-15 minut by odpoczęła, w tym czasie soki równomiernie się rozkładają
w mięsie i później nie
wypływają podczas krojenia.
• Polędwica wieprzowa:
otoczona jest jakby woreczkiem ze ścięgna, taką
delikatną
pończoszką
tłuszczu,
którą
należy
usunąć, jednak dopiero
bezpośrednio przed jej przerobieniem; stanowi ona
naturalną osłonkę bardzo
delikatnego mięsa. Podobnie
jak w polędwicy wołowej
koniec jest znacznie cieńszy,
należy go naciąć, podwinąć
i podwiązać przed pieczeniem polędwicy w całości.
Można
szpagatem
uformować również grubszy
koniec polędwicy, by nadać
jej odpowiedni kształt.
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• Pularda: to nic innego, tylko kura; nie inny gatunek ptaka, ale kura, przy czym specyficzna. Muszę tu bardzo podziękować Hani Szymanderskiej, która uzmysłowiła mi, że
należy to hasło dokładnie wyjaśnić, co niniejszym czynię: pulardy to kury, ale nie typowe
nioski, tylko pozbawione jajowodu i jajecznika bezpłodne egzemplarze. Co daje taki
zabieg? Zyskują na wadze, ich mięso podobnie jak u kapłona jest dużo delikatniejsze,
tuczone są przez ok. pół roku. Obecnie wraca się powoli do takiej hodowli, jednak jest
ona dość droga, długa, kury często zdychają po zabiegu, więc raczej ze względów
ekonomicznych tylko nielicznym będzie dane spróbować wybornego pieczystego
z pulardy. Piszę tu jednak o niej, ponieważ na rynku francuskim można się z nią jeszcze,
a właściwie ponownie, spotkać.
• Polędwica wołowa: Polędwicę możemy podzielić na:
- Łeb;
- Warkocz poprzerastany, bardziej tłusty;
- Część środkowa;
- Cienki ogon, zwany szpicem.
Czyszczenie polędwicy:
- Odcinamy warkocz, można to zrobić palcami, bez pomocy noża;
- Odcinamy łeb;
- Odcinamy warstwę tłuszczu pomiędzy przednią, i środkową częścią polędwicy;
- Ścinamy tłuszcz otaczający, zaczynamy przy pomocy noża, po czym ściągamy go
paskami bez użycia noża za pomocą rąk, ważne by zacząć od cienkiego końca i ciągnąć
w kierunku głowy, nie porozrywamy wtedy mięsa. (Polędwica upiecze nam się równomiernie, gdy obetniemy łeb, a węższy koniec podwiniemy i podwiążemy)
• Rolada - przygotowanie płata mięsa: niezależnie od rodzaju mięsa postępujemy
dokładnie tak samo. Połóż kawałek mięsa na desce do krojenia dłuższym bokiem
wzdłuż krawędzi. Bardzo ostrym nożem odcinaj cienki płat, rozwiń i tnij dalej, aż do
niemożności przecięcia. Przypomina to rozwijanie makowca. Tak rozpłatany kawałek
mięsa można lekko rozbić, natrzeć przyprawami, zawinąć w niego farsz, owoce,
warzywa, inny kawałek mięsa, związać lub zafoliować. Dobrze, by potrawa poleżała
np. 24 godziny w lodówce lepiej przejdzie aromatem nadzienia przypraw. Pieczemy
zgodnie z zasadami. Po wyjęciu z pieca mięso musi odpocząć. Wykrawamy zawsze
w poprzek włókien.
• Rozbiór kurczaka - często słyszę pytanie: jak to zrobić prawidłowo? I zawsze odpowiadam to samo. Proszę zapytać na początku, jaki rozbiór mamy przeprowadzić, jakie
elementy kulinarne mamy otrzymać. Dlaczego to pytanie jest takie ważne? Ponieważ
w zależności od tego będziemy trochę inaczej tego kurczaka traktować. Prowadząc
warsztaty zauważyłam, że to też stanowi problem na zajęciach. Proponuję, tak jak
w przypadku ryby zaprosić kucharza. On pokaże, wytłumaczy dzieciakom najlepiej.
Można kupić po trzy kurczaki na ucznia, i niech się wprawiają. Później mięso mogą
zabrać do domu lub wykorzystać na zajęciach. W restauracji bardzo rzadko dokonuje
się rozbioru kurcząt. Dlaczego? Ponieważ jest to proces wysokiego ryzyka, nie ma ani
miejsca, ani czasu na to. Obecnie można zamawiać elementy drobiowe według uznania. Według wskazówek lub życzenia szefa rozbioru dokona każda szanująca się ubojnia lub firma, dostarczająca towar do restauracji. Pozwala to nam, szefom, zaoszczędzić
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czas. Jeśli szef sam postanowi dokonać rozbioru, to zawsze bardzo dokładnie tłumaczy
jak, i na jakie elementy należy rozebrać tuszkę drobiową. Wspomniałam, że jest to
ryzykowny proces; mięso drobiu jest doskonałą pożywką dla drobnoustrojów, jego
rozbiór obwarowany jest wieloma ograniczeniami, chociażby zapewnieniem odpowiedniej temperatury, której często na kuchni nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Dlatego
przepisy w pewien sposób wymuszają zamawianie już gotowych elementów. Pomijam proces zabijania, pozbawiania piór i patroszenia to już od lat załatwia za nas
ubojnia. Niestety, sparzając kurczęta w celu pozbawienia ich piór niszczy często skórę
(temperatura 60 st. C. czyni ją nieprzydatną np. do faszerowania). O jakości kurcząt, ich
składzie chemicznym, walorach smakowych, nie chcę się nawet wypowiadać. Kucharze
najczęściej doczyszczają elementy - oddzielają polędwiczki od piersi, usuwają nadmiar
tłuszczu lub nie wykrwawione odpowiednio fragmenty mięsa, przygotowują udka do
faszerowania, formują skrzydełka do grillowania, trybują udka, chociaż takie również
można zamówić gotowe. Jednak wyluzowania kurczaka do faszerowania warto się
nauczyć od prawdziwego kucharza. Uczniowie są w stanie to opanować na zajęciach,
przygotowując nawet jedną taką tuszkę, przećwiczyłam na warsztatach z uczniami
i nauczycielami.
• Sataye: są to malutkie szaszłyki, przygotowane na patyczkach z bambusa (w oryginalnej
wersji), jednak w Europie z powodzeniem wykorzystywane są patyczki do szaszłyków.
Można je przygotować z dowolnego gatunku mięsa. Marynaty dobieramy według
własnego uznania. Jest to świetna przekąska i propozycja na eleganckie przyjęcie
w ogrodzie. Układamy wybrany element mięsa (powinien być cienki ok. 2 cm. - można
docinać), na wierzchu płata robimy krzyżujące się nacięcia (przyspieszą wniknięcie
przypraw), po czym kroimy mięso (będę powtarzała do znudzenia - w poprzek włókien)
na paski o długości ok. 12cm, szerokości 2cm i grubości 3mm. Nabijamy je na patyczki,
jak wstążeczki, rozsuwamy równomiernie. Smarujemy zaprawą i grillujemy, pieczemy.
Drobiowe są pyszne, zamarynowane przyprawami wymieszanymi z jogurtem, po
nocy spędzonej w takiej marynacie (polecam- garam massala, tandorii massala ) niebo
w gębie, a kolory! Ślinka cieknie.
• Schab: pozostanie soczysty, jeżeli przed pieczeniem sparzy się go wrzącą wodą. Podobnie można postąpić z piersią indyczą lub z kurczaka. Po blanszowaniu mięso warto
posmarować oliwą lub stopionym masłem, podczas pieczenia ładniej się wybarwi.
• Siatka wieprzowa: ostatnio bardzo chętnie wykorzystywana przez zachodnich szefów
kuchni. Jest to delikatna membrana, otaczająca narządy wewnętrzne; by jej użyć należy
wymoczyć ją przez kilka godzin w zimnej, osolonej wodzie, pozwala to na usunięcie
zanieczyszczeń i drobnych żyłek. Wykorzystuje się ją do owinięcia np. steku czy innych
elementów mięsnych. Czasem wykłada się nią foremki do wypieku porcjowych pasztecików, terrin, czy innych potraw. Tak naprawdę, jej wykorzystanie zależy od inwencji
kucharza.
• Steki, rodzaje: nie każdy kawałek wołowiny nadaje się na stek, znanych jest kilka
rodzajów steków:
- Stek ze szpondra zwany delmonico lub rib eye, przygotowany ze środkowej części
szpondra, soczysty, poprzetykany tłuszczem;
- Stek z rostbefu - jeden z bardziej popularnych, znany pod kilkoma nazwami; popularny w USA jest wycinany z rostbefu bez polędwicy. Może być z kostką lub bez niej. Nie
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powinien być cieńszy niż 2- 2, 5cm. Jest dość chudy.
- Stek porterhouse- składa się z dwóch części, jakby sklejonych pięści,
jedna to chuda delikatna polędwica, a druga część z rostbefu- obie są
połączone kostką w kształcie litery T. Powinien mieć grubość od 2,5 do 5cm.
Przeważnie stanowi porcję dwuosobową.
- Stek T-bone- jest to odpowiednik, porterhousa, ale przygotowywany z młodego bukata, dzięki temu część rosbefowa jest bardziej delikatna, a część z polędwicy dużo
mniejsza. Jego grubość nie jest tak imponująca, przez co samo wysmażenie dużo
łatwiejsze, i jest to jednoosobowa porcja mięsa.
- Filet mignon, zwany stekiem z polędwicy- bardzo delikatny, okrągły, dla
niektórych nijaki w smaku. Grubość ok. 5cm.
- Stek sirloin- przygotowywany z krzyżowej, mięsisty, jako jedyny jest cięty w ukośne
plastry, żeby mięso było bardziej kruche.
- Stek ze skrzydła - wycinany z szerokiego, płaskiego mięśnia podbrzusza bukata. Mięso
jest smaczne, lecz twardawe i włókniste, trzeba je wykrawać dość cienko, w ukośne
plastry, najsmaczniejsze - średnio krwiste.
- Stek z łaty - najczęściej przygotowywany w Ameryce Południowej, najbardziej wołowy
ze steków, dość żylasty; musi być wykrawany w cienkie plastry w poprzek włókien.
(Stopnie wysmażenia steków, patrz: tuńczyk).
• Wołowina: czasem dusi się ją godzinami i jest twarda jak zelówka, każdy wie, że nie
można jej solić, dopiero pod koniec gotowania, pieczenia, ale nie każdy wie, że malutka
łyżeczka cukru, praktycznie niewyczuwalna w smaku, skróci nam obróbkę termiczną
do niezbędnego minimum. Ten sam efekt uzyskamy za pomocą alkoholu, w wołowinie
sprawdza się czerwone wino lub koniak. Czasem po kilku minutach mamy już gotową
potrawę, a czasem zrazy trzeba wyjmować łyżką cedzakową, jak się ich nie przypilnuje. Jak już jesteśmy przy zrazach, to oszczędźmy żołądki gości i zamiast zasmażki czy
zagęszczacza użyjmy chleba razowego do nadania sosowi odpowiedniej konsystencji,
lub po prostu wyjmijmy mięso i zmiksujmy całość dokładnie, można zrobić sos krótki
i wykorzystać emulsyjne własności masła, ale taki sos już nie postoi nam na ciepłym
bufecie.
Ryby i owoce morza…
• Brzana: Mała, czerwona rybka, bardzo popularna w krajach basenu Morza
Śródziemnego, piszę o niej, ponieważ są to rybki pozbawione woreczka żółciowego,
nie mają go, więc można je spożywać razem z wątrobą w całości. Przygotowując fileciki
z brzany podczas czyszczenia skrobiemy, odcinamy głowy, usuwamy przewód pokarmowy i ości. Możemy je oczywiście piec, smażyć, grillować.
• Dorada: a właściwie wszystkie ryby o mocnej skórze; kilkakrotnie spotkałam się z dziwnym sposobem gotowania takich ryb. Otóż: wyfiletowaną rybę, porcja ok. 200g,
układamy na warstwie gruboziarnistej soli, wysypanej na dno garnka i lekko zwilżonej.
Całość przykrywamy pokrywką, dodajemy gałązkę tymianku i podgrzewamy, w ten
sposób gotujemy rybę w wywarze jej własnych soków, które utrzymuje skóra. Skóra,
jednocześnie powstrzymuje przenikanie soli do mięsa. Mięso nie gorzknieje, jest
delikatne, nie rozmoczone i zachowuje naturalny aromat. Nigdy sama tej metody nie
wypróbowałam, ale obiecuje, że na zajęciach z nauczycielami przepracuję ten ciekawy
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sposób.
• Dorsz: dorsze o żółtej skórze są rybami wyjątkowo mięsnymi. Ich masa mięśniowa jest
wyższa od tych o innym ubarwieniu.
• Filet rybny: ponacinanie filetu rybnego (jak kiełbaski na grilla), skraca czas smażenia,
czasem ryba ładniej wygląda; zawsze smak przypraw lepiej wnika w mięso (o ile
nacięcia są wykonane nie za głęboko i w estetyczny sposób), ale w przypadku np.
okonia morskiego, bardzo delikatnej ryby, wystarczy taki ponacinany filet wstawić na
kilka minut pod mocno nagrzaną salamandrę, by była gotowa do spożycia. Tak przygotowana ryba będzie ładnie wyglądała i nie będzie wysuszona. Trzeba podawać ją
bardzo gorącą.
• Homar: płeć homara poznajemy po pierwszej parze odnóży (to te takie malutkie); jeśli
są grube, twarde i sztywne to facet, kobiety mają te nóżki cieniutkie, miękkie i pierzaste, bez skojarzeń. Jak zabić homara? Wbijając mu nóż między oczy zdecydowanym
ruchem, każdego by to zabiło. Czasem należy podzielić homara na pół- robimy to
w następujący sposób: jak już go zabiliśmy to przekładając nóż tniemy go od głowy
w stronę ogona, rozcinając go na pół, usuwamy papierowaty pęcherzyk z głowy i żyłkę
przebiegającą wzdłuż ogona. To wszystko. Powiem jeszcze tylko, że samice są słodsze
i mają więcej mięsa w szczypcach, czasem samice są zapłodnione i wtedy w bonusie
dostajemy smaczny „kawior” homarowy.
• Karp: nie da się karpia wyfiletować bezpośrednio po zabiciu, musi on stężeć. Zresztą
to dotyczy każdej ryby, i nie tylko ryby. Po śmierci, jeszcze przez pewien czas „działają”
połączenia nerwowe, ryba może się rzucać, po za tym mięśnie muszą puścić, cała ryba
jest napięta, twarda. To wynik stresu. Również mięso jest mniej smaczne.
• Krewetki: jak je prawidłowo obrać, oczyścić? Pancerzyk schodzi właściwie sam,
ogonek można zostawić (w większości przypadków zostawiamy go, stanowi
dekorację, ale i podnosi smak potrawy), ale jego usunięcie nie nastręcza żadnego
problemu, po prostu odłamujemy go i krewetka jest golutka. Jak każde zwierzę
posiada ona przewód pokarmowy, który należy wyciągnąć. Znane są dwa sposoby:
- Dla leniwych - potrzebny jest widelec, jego skrajny ząb wbijamy mniej więcej w połowie
krewetki od strony grzbietu na głębokość ok. 0,5cm i delikatnie ciągniemy, powinna
wyjść taka czarna żyłka, pełna... wiadomo czego; czasem ona jednak pęka, czasem
wychodzi z jednej strony, a czasem nie można jej znaleźć i wtedy stosujemy metodę drugą:
- Na motyla - zaczynamy od grubszego końca krewetki po stronie grzbietowej,
wykonujemy nacięcie za pomocą noża na głębokość ok. 0,5cm tuż przy żyłce,
potem to samo w stronę ogonka i po przewodzie pokarmowym krewetki.
W Polsce nie spotkałam w handlu, ale istnieje nożyk, za pomocą którego usuwamy
pancerz krewetki wraz z żyłką, ten nożyk kształtem przypomina samą krewetkę.
Jeśli kupimy mrożone krewetki i okaże się, że są suche lub twardawe, możemy na 30
min umieścić je w solance (2 łyżki stołowe soli na ¼ wody) w lodówce, poprawimy ich
wygląd.
• Langusta: dzielenie jej ogona na pół jest bardzo łatwe - za pomocą nożyc kuchennych
rozcinamy dość twardy pancerz, powinno się to robić w rękawiczkach, później za
pomocą dużego noża kuchennego rozcinamy mięso, ale nie przecinamy spodniej
warstwy pancerza, rozkładamy ogon... i koniec. Zdradzę tu pewien sekret- czasem
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ostre papryczki nacina się na pół, do każdej połówki wciska się kilka kropel soku
z cytryny, limety czy pomarańczy, odstawia na jakiś czas. Później ten sok stosujemy jako
przyprawę do ryb, skorupiaków, homarów, langust.
• Łosoś: kiedy jest dobrze wysmażony? Otóż kulminacyjny moment to taki, w którym
mięso przylegające do ości przybiera kolor różowy. A swoją drogą- łososie dzikie, które
wracają do morza słodkimi rzekami kompletnie tracą walory smakowe, ba, często
umierają, natomiast po powrocie woda morska w magiczny sposób przywraca im
młodość, i smak przy okazji.
• Krab: sposób zabicia - nożycami kuchennymi odcinamy mu oczy i aparat gębowy, robimy
to nad miską, by pozbierać wypływające soki, używa się ich do zupy lub sosu. Może się
ruszać (każdy by się ruszał, jak to jest ta humanitarna metoda to ja już wiem, dlaczego
nie jem skorupiaków), odwracamy go na plecy i odrywamy wachlarzykowaty wyrostek
na końcu ogona. Ponownie odwracamy kraba grzbietem do góry, rękami zdejmujemy
pancerzyk, powinniśmy jeszcze tylko usunąć skrzela, to takie niby stożkowate pióra,
można je odciąć lub po prostu zdrapać palcem lub za pomocą noża. To wszystko. Kraba
mamy za sobą.
• Krewetki: smażymy, dusimy lub gotujemy tylko do momentu ścięcia całkowitego białka,
potem proces powinien być natychmiast przerwany, a krewetka natychmiast podana,
w przeciwnym razie zaczyna się kurczyć, a mięso staje się mączyste, bez jakichkolwiek
walorów smakowych.
• Miecznik: przed smażeniem, należy filet posolić, spowoduje to poprawienie zwięzłości
mięsa, filet nie rozpadnie się. W smaku mięso miecznika przypomina cielęcinę, wygląda
natomiast właściwie jak schab.
• Małże: często w przepisach spotykam radę, by małże w celu zachowania ich smaku
przygotowywać osobno (ta zasada dotyczy wszystkich owoców morza) Chodzi
o zatrzymanie charakterystycznego dla danego gatunku smaku. Bardzo popularne nad
Morzem Śródziemnym mule obrabiamy w rondlach z pokrywkami. Wyjściowo zaczynamy od oliwy z czosnkiem i ulubionymi ziołami. Na rozgrzaną oliwę i czosnek wsypujemy małże, później zioła (rozmaryn, tymianek). Niemal natychmiast po włożeniu należy
je wzruszyć i cały czas obracać, po lekkim kontakcie niemal każdego małża z rozgrzaną
oliwą, zazwyczaj wlewamy stosowną ilość białego, wytrawnego wina i natychmiast
przykrywamy pokrywką. To właśnie para powoduje i przyspiesza proces otwierania
małży. Często na koniec tego procesu dodajemy masło i dużą ilość natki pietruszki.
Holendrzy preferują seler naciowy. W przepisach kuchni włoskiej jest zalecany sposób
otwierania małży, który polega na obgotowywaniu ich w oliwie, ponoć wtedy są
delikatniejsze w smaku i otwierają się znacznie szybciej. Nie muszę chyba pisać, że te,
które się nie otworzą podczas obróbki cieplnej nie nadają się do jedzenia?
• Małże św. Jakuba: ich świeżość sprawdzamy nakłuwając mięsień nożem, jeśli nie ma
żadnej reakcji, małż jest nieświeży. Mają najbardziej efektowne muszle. Piękne wachlarze, często używane są jako naczynia, talerzyki do serwowania. Jak wszystkie małże
dokładnie je myjemy, otwieramy siłowo, inaczej się nie da, trzeba znaleźć słaby punkt,
podważyć nożem i zwyciężyć małża. Następnie oddzielamy go od muszli za pomocą
noża, zdejmujemy płaszcz okalający biały mięsień i jajeczka. Przyrządzamy wg. Przepisu,
i to wszystko.
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• Mątwa: ma dość skomplikowany proces sprawiania, jeśli tylko będziecie mieć okazję
do obserwacji lub zrobienia tego samodzielnie, trzeba tego dokonać. Bez zdjęć trudno
to opisać. Jadalne są macki oraz tuba. Musimy zacząć od oddzielenia macek i głowy
(nie odcinamy ich pojedynczo tylko, niby w wianuszku, powinny pozostać złączone).
Tubę rozcinamy po ciemniejszej stronie; czyszcząc je w środku znajdziemy jakby
wewnętrzną „muszlę”, wnętrzności oraz woreczek z czarną sepią. Łatwo zdjąć skórę
z tuby oraz ramion. Pod nią kryje się delikatne, białe mięso. Najczęściej u nas kupuje się
już spreparowane, sepia - barwnik jest również do nabycia osobno, jednak najwyższej
jakości i mięso, i barwnik uzyskuje się ze świeżych mątw. Można ją samodzielnie
wycisnąć poprzez wyciskanie barwnika za pomocą palców. Woreczek z sepią znajduje
się w tubie głowonoga, trzeba uważać przy usuwaniu wnętrzności, by go nie rozerwać.
Mątwa ma twarde szczęki, znajdują się one między ramionami, trzeba je wycisnąć
i delikatnie wyrwać. Kalmary sprawiamy bardzo podobnie.
• Okładniczka - małż brzytwa: to małże w podłużnych muszlach, tak najprościej je
określić. Trzeba je dobrze oczyścić również w środku, ponieważ żyją zagrzebane w dnie
morskim. Obróbka jest bardzo podobna do pozostałych małży, chociaż okładniczki
można dusić, trzeba jednak uważać, ponieważ ich wydłużony kształt powoduje to, że
łatwo można je przeciągnąć, a wtedy są niesmaczne, twarde, gumowate.
• Ogórecznik: co to takiego? Nie jest to ani warzywo, ani mięczak, natomiast jest to
szkarłupnia, wyglądem przypomina kalmara, ale jest bardziej delikatna od niego,
bardziej przypomina okładniczkę (a co to takiego? - o okładniczce było wyżej). Nasz
ogórecznik należy do tej samej rodziny, co jeżowce i rozgwiazdy. Jest dość pospolitym
mieszkańcem mórz, jednak właściwie tylko w Hiszpanii doceniono jego walory kulinarne. Mięso w smaku przypomina ośmiornicę. Przygotowuje się go najczęściej smażąc
w głębokim tłuszczu. Raczej nie nadaje się do duszenia, staje się wtedy jak kalmary gumowaty, właściwie niezjadliwy, a najsmaczniejszy jest, gdy lekko chrupie w zębach.
Najlepiej smakowo łączy się z kurkami, borowikami, bekonem. Podczas obróbki
wstępnej należy bardzo dokładnie usunąć wszystkie włókna z części gumowatej.
• Omułki: inna nazwa to mule. W miejscu sczepienia połówek muszli mają tzw. bisior (za
jego pomocą przyczepiają się do skał) łapiemy go palcami i mocno ciągniemy, w ten
sposób usuwamy go. Trzeba je bardzo dokładnie wyszorować sztywną szczotką, by
usunąć z nich muł i piasek. Tych małży nie przechowujemy, do spożycia nadają się tylko
świeże, gotowane zbyt długo stają się twarde.
• Ostryga: afrodyzjak, podawana jest zazwyczaj na surowo. Otwierana specjalnym
nożem, można proces otwierania ostrygi określić jako włamanie. Wymaga ono sporej
siły. Ostrzem noża podważamy ostrygę, we wrażliwym miejscu. Nie należy wylać
wewnętrznego płynu. Podajemy ją na połówce muszli, po uprzednim oczyszczeniu
z resztek skorupek, właśnie z tym płynem. Niezapomniane wrażenie to obserwacja
ucznia po raz pierwszy połykającego ostrygę, mistrzynią jest przesympatyczna Agatka
z Pułtuska, uczestnicząca w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przeze mnie
i mojego męża, Jarka.
• Ośmiornica: dla mnie, nie jadającej owoców morza to temat wyzwanie; z grubsza
obróbka jest taka sama jak mątw, jednak są małe różnice. Po umyciu całego „zwierza”
odcinamy część oczną od worka trzewiowego, wyciągamy wnętrzności i wyrzu183

camy je. Do niczego nie są nam potrzebne. Dalej jak przy mątwie - usuwamy skórę,
by ułatwić sobie „obranie” ramion, nacieramy je solą morską (łatwiej je „utrzymać”,
potrzeba trochę siły, by ściągnąć ją, ale nie jest błędem pozostawienie skóry na małych
ośmiornicach, wszystko zależy od dalszego procesu, oraz potrzeby użycia mięsa). Za
to, jeśli już pokonacie samych siebie przy obróbce, możecie się wyżyć na ośmiornicy,
ponieważ jej mięso należy zbić, robi się to rzucając ją, jak ścierką, o podłogę (tak, tak,
wymaga to siły, rybacy rzucają nią o kamienie, i można tak nawet godzinę). A jak już
się zmęczycie, to możecie ją przyrządzić i zjeść. Jeśli nie chcecie nią machać, to trzeba ją
zamrozić i poczekać do dwóch dni, sama zmięknie.
• Sola: z wykrojeniem z niej filetów powinniśmy zwlekać jak najdłużej, żeby przygotować
rybę w możliwie ostatniej chwili; jest bardzo delikatna i nietrwała, przygotowana za
wcześnie jest nieefektowna, i mniej smaczna. Gotujemy ją razem z kręgosłupem, który
w znaczący sposób poprawia jej smak, a później ryba nie wysycha tak szybko, jak ta
pozbawiona kręgosłupa. Sam proces gotowania trwa zaledwie kilka minut.
• Ryby i ości: ryby, które są wyjątkowo ościste (do nich należy np. szczupak) do spożycia
powinniśmy wybierać takie, które ważą ok. 2 kg, ponoć wtedy mają najmniej ości. Dla
mnie i tak zawsze za dużo. Najwygodniej ości usuwać za pomocą pęsety. Jak sprawdzić
czy usunęliśmy ości? Przesuwamy dłonią po czyszczonym filecie pod włos, czyli od
ogona w górę, i o ile nie wyczuwamy żadnych zadziorków to możemy uznać, że udało
nam się ich pozbyć, ale konia z rzędem temu, komu uda się oczyścić karpia
• Ryby: jak poznać czy są świeże?
1. Oczy wypukłe, przejrzyste;
2. Skóra z połyskiem, cała bez ran, powinna mieć łuski (wyjątek stanowią makrela,
śledź, tracą łuski podczas połowu, jest to ich cecha gatunkowa), powinna być
czysta, bez krwi oraz pokryta śluzem, sucha skóra dowodzi, że ryba była przez
dłuższy czas przechowywana w nieodpowiednich warunkach, była narażona na
bezpośredni kontakt z powietrzem.
3. Skrzela jasnoczerwone, pozbawione śluzu
4. Zapach - świeżej ryby właściwie nie czuć, im starsza, tym bardziej „pachnie”;
5. Mają również twarde, sprężyste brzuchy.
A filety? Jest pewien sposób. Potrzebne są: nóż i filet. Płaską stroną noża przeciągamy
po filecie, świeży filet właściwie nie zostawi na nożu żadnych zabrudzeń, żadnego śluzu.
Im więcej pozostałości zbierze się na nożu, tym filet jest starszy. I, oczywiście, zapach.
Sprawianie ryb: Chyba nikt tego nie lubi, ale zrobić trzeba. Znane są dwa sposoby
sprawiania ryb:
1. Przez brzuch
2. Przez skrzela
Obydwa tysiące razy opisane, sfotografowane, sfilmowane, a i tak prawie nikt w szkole
dobrze tego nie uczy. Ja tu mogę to raz jeszcze opisać, tylko czy jest sens? Proponuję na
lekcję poświęconą temu zagadnieniu zaprosić dobrego kucharza, kupić uczniom po trzy,
cztery ryby, najlepiej płocie (mają wszystko, co trzeba do ćwiczenia, są najbardziej typowe,
może być jeszcze karp, ale jest stosunkowo drogi), i niech ćwiczą do bólu.
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• Raki: specjalność dawnej kuchni polskiej, aż wstyd, że prawie wyginęły, a i o ich
przyrządzaniu już niewiele wiemy. W restauracji w bardziej wyrafinowany sposób
podadzą nam homara, niż nasze raki. Po pierwsze - zacznijmy od żywego raka, któremu
trzeba przeczyścić jelito przed gotowaniem. Kiedyś usuwano im jelito na żywca, ale to
zbędne okrucieństwo, wystarczy namoczyć raki w zimnym mleku, zwyczajnie zalać je
mlekiem i poczekać kilka godzin, ich mięso też na tym skorzysta. Humanitarna śmierć dla
tego poczciwego skorupiaka to wrzucenie go na wrzącą wodę przyprawioną koprem
i solą, ginie natychmiast. Gotujemy ok. 20 minut, w zależności od wielkości. Kiedyś
pieczono raki, również żywcem. Wrzucano je w żar z ogniska, rozpalonego drzewem
jałowcowym. Istnieje opinia, że gotowano je kopami, więc nic dziwnego, że wyginęły.
Nic bardziej mylnego - raki wyginęły, ponieważ do Polski w celach hodowlanych sprowadzono raka amerykańskiego, większego, który oczywiście dał drapaka z hodowli
i stał się naturalnym wrogiem naszego rodzimego, niedużego raczka. Czystość naszych
rzek również pozostawia wiele do życzenia, ale na szczęście są już hodowlane raki, więc
pewnie powrócą na nasze stoły. I nie mówię o chińskich, tylko o naszych hodowlach
na Kurpiach.
• Sola: z tej ryby skórę ściągamy jednym ruchem ręki. Nacinamy ją przy ogonie, chwytamy
pewnie, jedną ręką, przytrzymujemy filet, a drugą ściągamy skórę.
• Ślimaki: Polska jest największym eksporterem tych mięczaków, chociaż u nas ich
spożycie jest niewielkie. Jadalne są dwa gatunki: ogrodowe, o spiralnych muszlach,
i oczywiście, poczciwe winniczki. Pierwszoplanowym importerem i odbiorcą polskiego
ślimaka jest, naturalnie, Francja, ale zjadane są i w Hiszpanii, w Belgii, Holandii, Anglii,
nie są także obce w kuchni greckiej, włoskiej czy azjatyckiej. Najsmaczniejsze są
przegłodzone, głodzenie powinno trwać kilka dni; czasem zamiast głodzenia stosuje się
karmienie ziołami np. miętą, tymiankiem. Jak sprawić ślimaka? Gotujemy je w wodzie
z dodatkiem octu, przez ok. 4 - 5 min, w ten sposób pozbawiamy je śluzu i można
je za pomocą małego widelczyka wyjąć z muszli. Najpopularniejszy sposób podania
ślimaków u nas to ślimaki w skorupkach, z masełkiem czosnkowym, ale już we Francji
przyrządzane są na wiele sposobów: można je gotować, dusić, grillować. Przygotowuje
się z nich wiele rodzajów potraw, nawet paszteciki, szaszłyki. Najczęściej obgotowane
są w smakowych bulionach, później obsmażane na oliwie z dodatkami, ale również
duszone w sosach, winie; nawet przygotowuje się z nich farsze do ciast pikantnych. Jak
widać, stanowią duże wyzwanie.
• Tuńczyk: ciekawa ryba, mięso ma zwartą, gładką teksturę, jest soczyste i lekko oleiste,
o słodkawej nucie smakowej. Wyjątkowa jest jego wartość odżywcza, najprościej
mówiąc zawiera kwas, który spowalnia zanik komórek mózgowych, inny kwas
w nim zawarty ratuje nasze żyły przed zwapnieniem. Dlatego jego obróbka cieplna
jest tak ważna. Temperatura wewnętrzna produktu podczas smażenia nie powinna
przekroczyć 40 st. C, czyli smażymy na tzw. medium. Jest to tak delikatny produkt, że
śmiało możemy porównać go do polędwicy wołowej, i właściwie stosujemy tu te same
kryteria do oceny wysmażenia fileta, czyli:
1. Blue - na bardzo gorącej patelni właściwie tylko oparzamy filet z dwóch stron. Uwaga!
wcześniej filet powinien być w temperaturze pokojowej, nie może być zimny, ponieważ
temp. w środku produktu powinna wynosić powyżej 40 st. C., ale nie powinna
przekroczyć 43 st. C., białko nie powinno ulec ścięciu. Mięso w środku jest surowe,
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jedynie podgrzane.
2. Rare - prawie dokładnie jak blue, z tym, że warstwa przesmażona powinna sięgać w głąb
na ok. 5 mm, środek krwisty;
3. Medium rare - obsmażenie sięga głębiej o jakieś 2 do 3 mm od rare, wysmażone mięso
jeszcze nie różowieje w środku, po naciśnięciu wypływają z niego krew i osocze;
4. Medium - mięso różowieje w środku, po naciśnięciu nie wypływają soki;
5. Medium well - przekroczona wewnętrzna temperatura ścinania białek, czyli ponad 43
st. C.;
6. Well done - niepolecane. To już ścięte, wysmażone mięso, temp. wewnętrzna ponad 50
st. C. To już praktycznie zniszczona polędwica i tuńczyk, chyba, że gość sobie tak życzy,
ale jak płaci to ma prawo.
Japończycy zaś mają jeszcze jeden sposób podania tak delikatnych produktów i to
zarówno ryb, jak i polędwicy. Układają cienkie plasterki na talerzyku (tak jak my carpaccio)
i polewają wrzącym sosem sojowym lub olejem.
• Turbot: ponoć jego mięso w kwietniu jest najsmaczniejsze. Natomiast jego świeżość
najlepiej poznać po skórze i po nieskazitelnej bieli brzucha. Turbota bardzo trudno
oskórować, do tego celu należy użyć kombinerek, lub obcążek.
• Węgorz: to bardzo żywotna ryba, często nawet przy krojeniu jeszcze się rusza, zapobiegniemy temu zabijając go, wbijając mu nóż w nasadę karku. (No, tak znajdź człowieku
kark u ruszającego, wijącego się węgorza!). Jest to miejsce, gdzie głowa łączy się
z resztą ciała, a może lepiej powiedzieć, gdzie głowa przechodzi w resztę ciała? - (I nie
od strony brzusznej tylko od góry). Powodzenia z trafieniem. Wprawnym i znającym
anatomię tej ryby sprzedam jeszcze jeden sposób: trzeba znaleźć miejsce u nasady
ogona, zakończenie płata mięsnego, i tam wbić ostrze noża, ale to już wyższa szkoła
jazdy. Jaki cel ma zasalanie żywych węgorzy? Chodzi o pozbycie się śluzu, taki sam efekt
uzyskamy zasypując ich piaskiem, w obydwu przypadkach węgorze trzeba pozostawić
na noc w pojemnikach z zamknięciem, w innym wypadku będziemy ich szukać i zbierać.
Te bardzo wytrzymałe ryby są w świecie ryb mistrzami wędrówek lądowych. Czasem
znajdowano je nawet w rynnach domów.
• Węgorz Angula: to hiszpańskie określenie dla młodego węgorza. Są to rybki długości
ok. 5cm, takie białe dżdżownice. Sam proces przygotowywania ich jest bardzo
pracochłonny (wędzenie, usuwanie śluzu, mycie, blanszowanie, suszenie), dlatego
kupuje się je najczęściej już spreparowane. Wykorzystywane są do przygotowywania
wielu potraw we Francji, w kraju Basków, ale nie tylko. Nie wiem, czy jest szansa
na spotkanie się z tym produktem, ale jest na tyle specyficzny, że musiałam o nim
wspomnieć. Bardzo często u nas można pod tą nazwą spotkać produkt rybny, sztucznie spreparowany na kształt węgorza, podobnie jak tzw. surimi o smaku homara
lub kraba pochodzenia azjatyckiego, które w 100% wyprodukowane jest z mięsa ryb,
i tylko sztucznie aromatyzowane zapachem kraba lub homara.
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Potrawy, techniki i inne…
• Bułka tarta: podprażona na sucho pozostanie chrupiąca i nie wciągnie nam tyle masła,
chodzi mi o polski sposób wykańczania warzyw - z bułką tartą i masłem.
• Blanszowanie: chociaż jest procesem cieplnym, powinien być, moim zdaniem, zaliczony do obróbki wstępnej; wiem, że to niezgodne z żadnym podręcznikiem, ale
kucharz zawsze przygotowując mise-en- place dopiero na tym procesie kończy przygotowanie stanowiska pracy, przed przystąpieniem do przygotowywania potraw pod
zamówienie. Na czym polega wstępne blanszowanie?
- Pozwala na zachowanie barwy produktu lub jej podkreślenie (szpinak, fasolka, jabłka,
gruszki, kapusta, kalafior, marchewka);
- Usunięcie goryczki (cykoria, biała kapusta, radicchio)
- Uzyskanie sprężystości (por, botwina, biała kapusta, sałata)
- Łatwiejsze obranie (pomidor, brzoskwinia, morela);
- Skuteczniejsze oczyszczenie (mięso, kości);
- Skrócenie obróbki cieplnej.
- Blanszować można w wodzie, na parze lub w oleju.
•

Bouquet, garni: trzy podstawowe zestawy, oczywiście świeżych ziół i warzyw;

1. Bouquet, garni do drobiu: pietruszka, estragon, cebulka szalotka, marchew i niewielka
ilość kopru włoskiego;
2. Bouquet, garni do bulionu rybnego: estragon, tymianek, duża ilość pietruszki, korzeń
selera, nać selera, skórka z połowy cytryny, i ½ papryczki chili bez pestek;
3. Bouquet, garni do mięs: korzeń pietruszki, ząbek czosnku, marchew, natka pietruszki,
śladowa ilość lubczyku, tymianek cytrynowy, oregano, cząber;
• Flan: można go przygotować nie tylko z mleka, czy śmietany. Biorąc właściwie dowolny
owoc, czy warzywo w ilości ok. 800g, dodając żółtka ok. 3szt, i 6 całych jaj, oraz 100
ml śmietany, miksując całość i odpowiednio doprawiając otrzymamy bazę wyjściową.
Dalej postępujemy już jak z klasycznym flanem. Po zmiksowaniu produktów gotujemy go w kąpieli wodnej. Wyjmujemy z foremki i flan gotowy. Jest to jeszcze jedno
ćwiczenie na rozwój inwencji ucznia, miłej zabawy!
• Frytowanie: najprościej mówiąc- rumienienie produktu w gorącym oleju, ale nie
smażenie tylko rumienienie, właściwie jest to przedłużone blanszowanie. Wykorzystywane do przygotowania chrustu warzywnego.
• Galarety: aby łatwiej je wyjąć z naczynia, należy na chwilę zanurzyć spód naczynia w gorącej wodzie, lub obłożyć czymś gorącym, może to być gorąca ściereczka.
Zanim jednak będziemy biedzić się nad wyjęciem galaretki, to musimy ją poprawnie
przygotować. Jak to zrobić, by była smaczna, przejrzysta oraz miała odpowiednią
konsystencję? Bazą musi być odtłuszczony, klarowny wywar; jego smak to smak galarety, więc trzeba go bardzo starannie doprawić. Najczęściej nie odtłuszczenie bulionu
powoduje mętnienie auszpiku. Klarowanie można przeprowadzić za pomocą białek (na
1litr wywaru ok. 100g białek), ale też mieszaniny białek i mięsa wołowego; wykorzy187

stujemy tu bogatą w ścięgna chudą goleń wołową, uzyskujemy w ten sposób bardzo
klarowną i delikatną galaretę. Podaję ten sposób właściwie jako ciekawostkę, sama
nigdy nie spotkałam się z takim klarowaniem. Przygotowanie wywaru polega na przepuszczeniu przez maszynkę wszystkich składników wywaru. Dodajemy przyprawy
i ocet. Następnie białko, potem przyrumienioną cebulkę, przegotowaną wodę i całość
gotujemy ok. godziny na wolnym ogniu, cały czas mieszając, by białko nie przywarło
do dna. Wywar przelewamy przez gazę (kilkakrotnie złożoną) lub lnianą ściereczkę,
nie wyciskamy go. Żelatynę musimy namoczyć. Przez ok. 10 min w zimnej wodzie listki żelatyny, żelatynę granulowaną również moczymy w stosunku 1:5. Napęczniałą
żelatynę (listki trzeba odcisnąć z wody) rozpuścić w ciepłym wywarze. Odstawić do
zastygnięcia. Auszpik można przechowywać dość długo i wykorzystywać partiami.
• Glazurowanie: glazurujemy najczęściej warzywa. Jak to robimy? Produkty dusimy
we własnym sosie, z niewielką ilością masła i cukru, w naczyniu pod przykryciem, na
niewielkim ogniu. Na krótko przed zakończeniem procesu zdejmujemy pokrywkę, płyn
powinien zamienić się w syrop. Delikatnie wyjmujemy warzywa na talerz. Uzyskują
lśniącą powłokę. Tak powstaje tajemnicza marchew vichy.
• Kolory: jak sprawić, by potrawa była kolorowa np. ryż żółty od curry, lub czerwony
od papryki? Podsmażyć przyprawy na tłuszczu, ale ostrożnie, nie wolno przypalić, bo
będzie i po kolorze, i po smaku. Barwniki żółty, pomarańczowy, czerwony rozpuszczają
się w tłuszczach, poza tym ich barwa staje się intensywniejsza i trwalsza.
• Krem balsamico: Jak go przygotować samodzielnie? Nic prostszego. Oczywiście,
redukując do pożądanej gęstości ocet balsamiczny. Prawdziwy ocet balsamico dojrzewa
w beczkach, niczym stare wino. Naprawdę stary ocet balsamico, to sama słodycz, jego
cena dochodzi do 1000 euro za butelkę.
• Ocet jabłkowy: owocowy; możemy sami przygotować zalewając obierki z jabłek lub
jabłka bez pestek lekko osłodzoną, ciepłą, przegotowaną wodą- w proporcji - na ok.
7 litrów wody/ 500g cukru. Można użyć, oczywiście, i innych owoców. To musi postać
jak nalewka kilkanaście tygodni, ale warto poczekać. O walorach zdrowotnych warto
poczytać, a smak, aromat i właściwości DOSKONAŁE.
• Proces hartowania: ma za zadanie przerwać dogotowanie produktu po jego wyjęciu
z wrzątku; chodzi tu o zbicie temperatury wewnętrznej produktu, zapobiega to jego
rozmiękczeniu; Warzywo, owoc, lub np. makaron w sałatce lepiej wygląda i lepiej
smakuje. Produkty zachowują jędrność. Jest to praktyczne zastosowanie tego procesu
kulinarnego.
• Puree ziemniaczane: nie wolno go przygotowywać za pomocą blendera czy miksera!otrzymamy kiślowatą breję. Dobre puree uzyskamy tylko wtedy, gdy ziemniaki - gorące
lub zimne - wraz z dodatkami (lub same) będziemy ubijać lub przetrzemy przez sito.
Analogicznie przygotowujemy ziemniaki do kopytek lub gnocchi.
• Puree z kasztanów: kasztany blanszujemy we wrzącej wodzie, owijamy w tiul
i układamy na dnie miedzianego naczynia. Nie można dopuścić do ich rozpadnięcia
podczas gotowania. Ostudzone miksujemy i doprawiamy, według potrzeby lub
uznania. W ten sam sposób przygotowujemy masę kasztanową do kremu, tylko po
zmiksowaniu dodajemy miękkie masło i delikatnie łączymy. Doprawiamy do smaku
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i mamy gotowy krem.
• Przyprawy: zawsze nabierają bardziej intensywnego smaku podczas podgrzewania,
dlatego trzeba pamiętać, by potrawy, które mają być utrzymywane w podwyższonej
temperaturze (bufet gorący w podgrzewaczach) doprawić łagodniej.
• Sosy: jeśli technika zagęszczania sosów za pomocą żółtek sprawia wam trudność, to
zanim dojdziecie do wprawy, można te sosy zagęszczać w kąpieli wodnej.
• Sól należy wrzucać do potraw czy też do wody już po rozpoczęciu procesu wrzenia,
gdyż wcześniej dodana ulega krystalizacji. Mamy 10 podstawowych gatunków soli
(FOOD Christian Teubner) - od białej poprzez różową, do czarniawej.
•

Techniki grillowania: ostatnio bardzo modne w restauracjach na przyjęciach, podstawowy podział to:

1. Grillowanie - pieczenie bezpośrednio nad rozgrzanymi węglami lub ogniem.
Żar osiąga temperaturę od 230 st. C. do 340 st. C. Tą techniką w szybki sposób przygotowujemy pojedyncze porcje.
2. Technika barbecue - jest to proces wędzenia w temperaturze od 110. do 120 st.C. górna
granica to 150 st. C. Czas wędzenia ok. 18 godzin. Używane drewno to najczęściej
orzech lub dąb.
3. Pieczenie pośrednie - proces łączy w sobie pieczenie bezpośrednie i technikę barbecue.
Polega na otoczeniu składników żarem, ale one same nie stykają się z nim. Stosowana
do dużych porcji mięs. Temperatura procesu 165 st. do 175 st. C. Można pokusić się
również o podwędzanie potrawy, dokładając drewnianych szczap.
4. Wędzenie - proces można przeprowadzać w niskich (110 st. C. do 120 st. C.) lub wysokich temperaturach. Mięso nie ma kontaktu z żarem, nie dochodzi do pieczenia mięsa.
5. Pieczenie na rożnie - cecha charakterystyczna procesu to powolne obracanie.
6. Pieczenie na żarze - najstarsza metoda grillowania.
7. Grillowanie na liściach - produkty są zawijane jak w folię aluminiową.
• Trybula: w krajach śródziemnomorskich to zioło wchodzi w skład włoszczyzny. Smak to
mieszanka anyżu (u nas niezbyt popularnego, ale w Niemczech bardzo lubiany smak,
nawet w deserach) i mięty. Stosujemy ją bardzo oszczędnie, gdyż jej smak zawsze
dominuje w potrawie.
• Torty: formowane w tortownicach torty przed wyjęciem z formy należy dobrze schłodzić,
będą sztywniejsze i będzie dużo łatwiej je dekorować.
• Torebka z folii aluminiowej: przygotowujemy ją w celu upieczenia lub grillowania
w niej mieszanki warzyw, owoców, ale i zamarynowanych mięs czy ryb, zaleta - można
wszystko dużo wcześniej przygotować, nawet zamrozić, i użyć w razie potrzeby. Jak
ją zrobić? Bierzemy spory kawałek folii, składamy błyszczącą stroną do środka (dalej
wyjaśniam, dlaczego?), zakładamy końce, co najmniej trzy razy (by nic nam nie
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wypłynęło, można w tych torebkach marynować w zalewach nawet), jedną stronę
zostawiamy otwartą, przez nią wkładamy produkty, zamykamy. Można ją opisać,
i jak mówiłam, do lodówki na kilka godzin, lub do zamrażarki nawet na dłuższy okres
czasu. Zamrożone wyjmujemy na kilka godzin przed użyciem i rozmrażamy w lodówce.
Pieczenie i smażenie w folii aluminiowej: zawsze zawijamy błyszczącą stroną do
środka produktu, ciepło odbija się i powraca do elementu przygotowywanego,
skraca to znacząco czas obróbki cieplnej. Produkt smażony na patelni, zawinięty
w folię aluminiową przyrumienia się, nie ulega wysuszeniu, jest smażony krócej niż nie
zawinięty.
•

Smarowidła do pieczonych mięs: obok nacierek to drugi bardzo łatwy sposób aromatyzowania pieczeni. Oto kilka z nich:
- Ocet jabłkowy, piwo;
- Miód musztarda.

• Stopnie wypieczenia mięs: temperaturę grillowanych, pieczonych mięs najlepiej
sprawdzać za pomocą termometru. Pomiaru dokonujemy wbijając go w najgrubszą
partię mięsa, nie dotykając kości. Mielona wołowina powinna osiągnąć temperaturę 70
st. C. Wieprzowina nie powinna mieć mniej niż 65 st. C., przeznaczona do luzowania
musi osiągnąć temperaturę 90 st. C. Kurczak i pierś z indyka odpowiednio - 75 st. C.,
udka kurczaka natomiast - 80 st. C.
temperatura wewnętrzna
wołowina
i baranina

temperatura wewnętrzna
wieprzowina,
kurczak, indyk

50oC - 55oC

nie dotyczy

60oC - 62,5oC

nie dotyczy

65oC - 70oC

70oC. - 72,5oC
tylko wieprzowina

średniomocny

72,5oC - 75oC

75oC - 77, 5oC

mocny

75oC - 77, 5oC

80oC. - 90oC

stopień upieczenia
krwiste
średniokrwiste
średni

Na temat temperatur jest wiele opinii, jedni preferują niższe (mniej strat, lepsza
jakość produktu, zachowanie większości witamin, składników odżywczych), inni wolą
stosować wyższe temperatury podczas obróbki cieplnej, by nie narazić się na zarzut podania czegoś surowego. Obecnie można się spotkać np. z wyraźnie obniżonymi wartościami
temperatur szczególnie zalecanych dla wołowiny:
- krwiste 42-45oC
- średniokrwiste 46-52oC
- średnio wysmażone/wypieczone 54-60oC
- średniomocny 62-66 oC
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Zawsze trzeba jednak uwzględnić gust gościa, zastosowaną technikę, parametry
sprzętu, technikę pomiaru, oraz sam sprzęt stosowany do pomiaru, może być inny odczyt
z bagnetu, inny z termometru z bagnetem a zupełnie inny wynik poda nam termometr
na podczerwień Ważne by stosować ten sam miernik, wypracujemy wtedy własną skalę
temperatur. Niższe temperatury obróbki cieplnej są wykorzystywane także przy technice
sous-vide (gotowanie w próżni).
• Szpikowanie mięsa: za pomocą cienkiego, długiego noża nacinamy otwory, zawsze
wzdłuż włókien (krojone mięso w poprzek będzie ciekawie przetykane), posługując się
nusakiem powiększamy otwory, za pomocą szpikulca lub drutu zakończonego hakiem
przeciągamy słoninę, boczek, kiełbaski, inne rodzaje mięs lub warzywa. Ładny efekt
daje cała marchew, przebijająca ligawę. Szpikowanie nie zmienia czasu obróbki cieplnej
produktu.
• Wasabi: bardzo ostry chrzan japoński, znany w ojczyźnie pod nazwą namida, co
znaczy łzy, wasali w polskim tłumaczeniu to „malwa górska”. Z malwą górską wasabi
nie ma nic wspólnego, jest to bylina wodna. Do spożycia wykorzystujemy tylko korzeń.
W handlu dostępny w trzech postaciach. Piszę - w trzech, choć u nas tylko w dwóch jako proszek, który rozrabiamy wodą do konsystencji pasty, i jako gotowa pasta właśnie.
Postać trzecia, u nas niedostępna to surowy korzeń, który Japończycy, tak jak my swój
chrzan, obierają i trą na tarce. Sam proszek przechowywany w szczelnym pojemniku
jest produktem trwałym. Jednak pasta szybko traci swój aromat i dlatego zawsze przygotowujemy tylko taką porcję, którą natychmiast zużyjemy. Natomiast gotową pastę
musimy zabezpieczać, nie pozostawiać jej otwartej po użyciu.
• Wałek: ten prozaiczny przyrząd jest niezastąpiony do przenoszenia wszelkich ciast. Po
prostu nawijamy je na niego i przenosimy.
• Wykałaczki: posługujemy się nimi bardzo często, choć nie zdajemy sobie sprawy, jak
ciężko je wbić, a później usunąć z mięsa. Wystarczy przed użyciem zamoczyć je w oleju,
pójdzie łatwiej z ich wbijaniem i wyciąganiem z porcji mięsa. Rada dotyczy również
patyczków do szaszłyków.
• Zupy kwaśne: takie jak pomidorowa, ogórkowa; warto do nich dodać kopiastą łyżkę
miodu, uzyskamy wtedy lekko winny smak a przełamiemy kwaśność; nie używajmy
jednak do tego miodu gryczanego, jest za mocny i zmieni nam smak potrawy diametralnie, nie wszystkim będzie taka odmiana odpowiadać. Miód można zastąpić cukrem.
• Zioła świeże: zawsze dodajemy je do potrawy w ostatniej chwili. Inaczej tracą swoje
walory i właściwości.
• Żelowanie: pokrywanie jedzenia galaretą. Także deserów. Żelować można auszpikiem, ale i sokami owocowymi z dodatkiem żelatyny, trzeba pamiętać tylko o tym, że
np. kiwi i ananas to wrogowie galaretek. Wyjątkowy smak i piękną barwę uzyskamy
wykorzystując naturalne soki, powstające podczas duszenia świeżych owoców, ale
i warzyw. Jest to również znakomita baza wyjściowa do lekkich sosów owocowych,
czy zaskakujących- warzywnych. Tylko, jeśli mówimy o sosach - zapomnijmy o żelatynie
i żelowaniu nim.
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Nie wiem, czy o takie informacje chodziło, czy trafiłam w sedno. Moim zdaniem
w pracy kucharza liczy się przede wszystkim znajomość produktu, technika pracy,
dostępność sprzętu, oraz otwartość na zastosowanie tych czterech elementów w innowacyjny sposób. Takie ukierunkowanie ucznia przez mądrego nauczyciela, nieograniczającego
go swoją wiedzą lub jej brakiem, jakimiś irracjonalnymi uprzedzeniami, może mu zapewnić
optymalny start zawodowy. Najgorsze, co może spotkać ucznia, to nauczyciel, który mu
powie: „to jest wstrętne, obrzydliwe”, lub „to robimy tak i tylko tak”, czyli, że inna metoda
jest niedopuszczalna. Takie działanie, to jak zamknięcie przed młodym człowiekiem drzwi
do następnego pokoju, pozostawienie go w przedsionku salonu. Salonu, w którym bawić
się będą uczniowie mający szczęście trafić na pedagogów z prawdziwego zdarzenia. Bo,
Proszę Państwa, wszyscy wielcy Szefowie kuchni ciężko pracują, ale każdy z nich powie, że
tak naprawdę świetnie się w pracy bawi.
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