Przez żołądek do serca
Podobno droga do serca wiedzie… przez żołądek.
I dotyczy to nie tylko mężczyzn. To stare powiedzenie jest
stale aktualne – nie bez powodu romantyczne kolacje nazywa się kulinarną grą wstępną.
Ile par, tyle pomysłów na romantyczne spotkanie przy stole – i każdy
z nich może być strzałem w dziesiątkę. Posiłek przygotowany w domu
i butelka dobrego wina? Jasne, czemu
nie. Talerz dobrze przyrządzonego
makaronu, muzyka, płomień świec,
płatki róż na stole… To musi działać
na wyobraźnię. Problemu nie powinno
być nawet wtedy, gdy – delikatnie mówiąc – gotowanie nie jest niczyim atutem. Wystarczy po prostu trzymać się
sprawdzonych przepisów, nie dać się
ponieść fantazji i unikać improwizacji.
Jeś l i je d na k za równo Ty, ja k
i Twoja partnerka lub partner czujecie

się na tyle niepewnie, że – zamiast
przypalać garnki i męczyć się przy
gotowaniu – wolicie po prostu wyjść
na miasto, droga wolna. Restauracje
i puby na pewno mają ciekawe propozycje. Orientalna kolacja? Jeśli
tylko macie ochotę na coś ostrego
– nie ma problemu. Ulubiona pizza
w sprawdzonej pizzerii? Brzmi świetnie.
Przecież nie chodzi o to, by sztywno
trzymać się konwenansów. A może warto spróbować czegoś innego i pokusić się
o zupełnie nowe kulinarne doświadczenia? - zachęca Ariel Zagórski, szef kuchni
w pizzerii Riposta.

czytaj na str.
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Wszystko, co chcieliście wiedzieć o steku, a boicie się zapytać kelnera...
Czy dobry stek można zjeść tylko w Stanach Zjednoczonych? Tajemnica tkwi w mięsie. Stek potrzebuje specjalnego mięsa, bardzo miękkiego, o krótkich
włóknach. W Polsce pojawiły się już restauracje z kuchnią amerykańską, które sprowadzają mięso z USA, Australii, Argentyny czy najdroższą na świecie wołowinę z japońskich krów Kobe. Jeżeli zdecydujecie się na wizytę w wyspecjalizowanym steakhouse’ie, czeka Was wybór. A ten nie jest prosty.
Przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje steków.
Ribeye - najpopularniejsza
i forma steku w Polsce. Nazwa
bierze się od charakterystycznego oka z tłuszczu. Może być
rib lub prime rib. Wykrawany
jest z najlepszej części antrykotu
(długi mięsień wzdłuż kręgosłupa przyrastający do kręgów
piersiowych).
Sirloin Steak - wykrojony
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z cienkiego rostbefu stek charakteryzuje się marmurkową
budową - mięso przecinają cienkie warstewki tłuszczu. Po polędwicy i rostbefie to najlepsze
mięso na steki.
T-Bone-Steak - stek, który łączy w sobie dwa rodzaje
mięsa. Charakterystyczna kość
przedziela kawałki polędwicy

i rostbefu. Ukochane przez Amerykanów. Spotykane wagi od
225g do 680g.
Porterhouse - przypomina
stek T-Bone, jest jednak grubszy
i powiększony o część polędwicy.
Stek tournedo - to jeden
z najdelikatniejszych steków
wołowych. Przygotowany jest
ze środkowej części polędwicy.
New York - podłużny kawałek
rostbefu. Kształtem przypomina
słynną amerykańską metropolię
na mapie. Ma charakterystyczny
pasek tłuszczu. Wycina się go ze
środkowej części grzbietu krowy.
Flank - stek z łaty. Długi
i płaski. Jest znacznie twardszy niż
polędwica czy antrykot, najlepiej
smakuje, kiedy ma jasny, czerwony kolor.
American Angus Stek - mięso
z krów rasy Black Angus znane
jest z drobno marmurkowego
mięsa, co oznacza, że tłuszcz jest
równomiernie rozłożony nadając
mu wyjątkowe cechy. Cenione
przez smakoszy.
Filet mignon - najszlachetniejszy spośród steków, kawałek
polędwicy wołowej, którego grubośc to ok. 5 cm.
Jeśli już wiesz, z jakiego kawałka mięsa jest Twój zamówiony,

stek musisz jeszcze wybrać stopień
wysmażenia.
Blue - stek bardzo krwisty lekko obsmażony z każdej strony
– mięso w środku surowe i ciepłe.
Rare - słabo wysmażony– mięso czerwone w środku z rozpoczętym procesem ścinania białka,
soczysty, osocze krwiste.
Medium rare - średnio krwiREKLAMA

sty-mięso w środku zmienia kolor
na jaskrawo czerwony, a osocze
delikatnie brunatnieje.
Medium - średnio wysmażony,
najbardziej popularny stopień
wysmażenia. Stek nie jest krwisty, ale zachowuje soczystość.
W środku pasek mięsa powinien
być jeszcze lekko czerwony, ale
już nie krwisty.

Medium Well stek dobrze wysmażony - kolor mięsa staje się bardziej brązowy od medium . Mięso
jest twardawe, ale elastyczne
Well done - stek bardzo dobrze
wysmażony
Pamiętaj! Krwistym stekom
towarzyszy „sos własny”. Chcesz
go uniknąć, zaczynaj zamówienie
od stopnia Medium Well.
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Zaskakujące gadżety kuchenne
Producenci gadżetów kuchennych lubią nas zaskakiwać. I dobrze. Bo w kuchni nie powinno być nudno.
Co ostatnimi czasy chcą nam zaproponować? Wybór gadżetów kuchennych jest przeogromny. Nas
urzekły i rozbawiły oryginalny dzbanek do mleka, tarka do sera i pokrywka do garnka.
Mleko do kawy, poproszę
Ten mlecznik to tylko z pozoru zwyczajny szklany dzbanek do mleka.
Gdy napełnimy go mlekiem okaże się, że ma wewnątrz kształt krowich
wymion. W ten sposób dość oryginalnie dzbanuszek przypomina nam
skąd się bierze mleko. Ponadto ten wyjątkowy mlecznik, jak zapewnia
producent wykonany ręcznie, posiada podwójne ścianki, które izolują
i utrzymują odpowiednią temperaturę mleka przez dłuższy czas. W naszej
opinii to jeden z najzabawniejszych i zaskakujących gadżetów, który zawsze
wywoła uśmiech podczas porannej kawy.

REKLAMA

Ser od jeżyka
Spaghetti, pizza, risotto czy zapiekanka to dania, których
ważnym składnikiem jest parmezan, a jak wiadomo to dość
twardy ser, do starcia którego potrzebujemy dobrej tarki. I tu
z pomocą może przyjść nam taka oto niewielka, poręczna
i oryginalnie wyglądająca tarka w kształcie jeżyka. Ponieważ
posiada ona cztery nóżki można ją postawić i bez większego
wysiłku zetrzeć ser na drobne kawałki. Dodatkowo jest
nieduża, więc bez trudu zmieści się na talerzu czy spodku.
Wykonana ze stali nierdzewnej posłuży nam na długi lata. Jest
więc to nie tylko przydatne narzędzie kuchenne, ale równie
oryginalna ozdoba stołu.
Parowiec w kuchni
Pokrywki wcale nie muszą być klasyczne, a tym samym nudne.
Nie muszą być także metalowe czy szklane. Jeden z producentów
s ilikon ow yc h gadżetów ku c hennyc h p r o p onuje p o k r y wkę,
której otwory na parę są w kształcie parowca. Pokrywka jest lekka
i odporna na wysokie temperatury, nadaje się zarówno na garnek jak i na
patelnię. Łatwo się myje, można ją zrolować przez co zajmuje mniej miejsca
w szafce kuchennej, a co najważniejsze nie tłucze się.

4
Ujawniamy przepis na słynną „Kawę po trybunalsku”. Ów specjał latami rozsławiał imię naszego miasta w całym kraju. Wpisał się w historię polskiej
sztuki kulinarnej. I co ciekawe, zrobił furrorę na Wybrzeżu. Do dziś tylko niewielu zna tajniki jego przyrządzania... tak jak niewielu wie, że piotrkowskie
restauracje, rywalizując o palmę pierwszeństwa, wykradały sobie kucharzy...

Kawę po trybunalsku raz, poproszę

G d a ń sk sł y n ie z k a cz k i
w pomarańczach, Toruń z pierników, Mazury z borowikowego
gulaszu, Zakopane z oscypków,
a Piotrków... Piotrków jeszcze
trzy dekady temu rozsławiała
„Kawa po trybunalsku”.
Prawdziwą, słynną „Kawę
po trybunalsku” przygotowywano w niewielkim imbryczku.
Do wody wsypywano wysoko
gatunkową, drobno mieloną,
czarną kawę, całość zagotowywano. Następnie przecedzano
i dorzucano wcześniej namoczone rodzynki. Po przelaniu
napoju do filiżanki dolewano
doń 25 g białej wódki.
Specjał ten znany był podniebieniom wszystkich smakoszy. Piszemy był, bowiem od
lat nikt go już w Piotrkowie
nie serwuje. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie nie znają
nawet byli właściciele lokalu,
w którym w II połowie ubiegłego stulecia zaczęła się jego
kariera. Po prostu napój ten
zniknął wraz z ową restauracją.
REKLAMA

Na „Kawę po trybunalsku”
wpadało się w latach 70. i 80.
do „Staromiejskiej” na Starówce. Pijali ją niemal wszyscy,
za równo piotrkowianie, ja k
i przyjezdni turyści. Kawa ta
zrobiła ogromną furorę nawet
na polskim Wybrzeżu, gdzie
zawiózł ją oddelegowany na
szkolenie do Słupska personel
wspomnianej restauracji. Co
było takiego w tym napoju, że
co niektórzy na samo jego wspomnienie mają błogi uśmiech na
twarzy? Przepis latami trzymano w ścisłej tajemnicy. Nam też
nie było łatwo go uzyskać, ale
w końcu udało się...
O piotrkowskiej kawie nie
można było powiedzieć, że
była „cienką lurą” , tym samym
też w książce skarg i wniosków
„Staromiejskiej” nie figurowały zalecenia odnośnie szkolenia personelu, legitymującego
się negatywnym i wynikam i
naparów kawowych.
Nie tylko „Kawa po tr ybunalsku” rozsławiała piotr-

kowską gastronomię, czyniły
to także „Kotlety po trybunalsku”. Danie owo składało
się z kotleta souté w mocnym
kminkowym sosie i śląskich
kluseczek. Trudno się dziwić,
że bywalców restauracji nie brakowało. Co ciekawe ten specjał
był również pomysłem kucharzy
restauracji „Staromiejskiej”.
O prym najlepszej restauracji w Piotrkowie w tamtym
ok resie zawzięcie wa lczyła
wspominana restauracja na Starówce i słynna, acz nieistniejąca od 1999 roku „Europa”.
Obie były lokalami pierwszej
kategorii. Obie też startowały
w konkursie Srebrnej Patelni.
O ile twórcy kawy i kotletów
po trybunalsku nastawiali się
na jedzenie staropolskie, typu
kulebiak z czerwonym barszczem, polewka piwna czy bliny
po chłopsku, o tyle w „Europie”
jadano naprawdę po europejsku.
W karcie dań można było znaleźć i zrazy po królewsku, i zupę
cebulową, jak i zupę z raków.

Co ciekawe uzna n ie
w oczach piotrkowian
wzbudzał fakt, że
obiady wydawano
tam od godziny
12:00, co w Piotrkowie w czasach
PRL-u stanowiło ewenement.
Jak by tego było
mało, szef kuchni „Europy”, pan
Jarzęcki, ochmist r zowa ł swego
czasu w... „Staromiejskiej”. Wygląda
więc na to, że w boju
o klienta piotrkowskie restauracje uciekały się nawet
do „podkradania” sobie kucharzy.
Zupełnie inaczej rzecz się
m ia ła z lokala m i gastrono micznymi drugiej kategorii.
Te przegrywały bój o klienta
albo nieodpowiednim doń nastawieniem albo niewłaściwym
sposobem serwowania potraw.
„Mozaika”, uchodząca za kosztowną i niestety nietrafioną
inwestycją Przedsiębiorstwa
REKLAMA
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Tr ybunalsk ie, posiadała nazwę adekwatną do wystroju
wnętrza. Do dnia dzisiejszego
l iczne rzesze m ieszka ńców
naszego miasta wspominają, że
„w środku wyglądała tak, jakby
jej meble kompletowano w stu
różnych sklepach, magazynach
i innych lokalach”. Co zaś się
tyczy dań, te serwowane w porze obiadowej często docierały
zimne do klienta, a i na rachunek trzeba było dość długo
czekać. Obsługi nie usprawniła
nawet zamontowana do dowozu potraw z kuchni specjalna
winda. Jak by tego było mało,
personel nie przygotowywał dań
zgłoszonych do konkursu, bo bał
się, iż zmarnują się, gdy nikt
ich nie zamówi. Mając jednak
w pamięci ówczesne kłopoty
z zaopatrzeniem, można na tę
ostatnią przypadłość przymknąć
oko. Niestety ówcześni piotrkowianie niechętnie pobłażali
niedociągnięciom lokalnej gastronomii. Najwięcej negatywnych opinii można było usłyszeć
na temat restauracji „Hotelowa”.

„Kotlety a la Sobieski”, pierogi
z ruskim nadzieniem i pieczarki
w stu wersjach raczej nie przyciągały spragnionych pożywienia. Co więcej większość
odstręczał fakt, iż w miejscu
t y m nag m i n n ie go ś c i l i się
turyści, a ponieważ zaplecze
lok a lu było w p o r ów na n iu
z liczbą obsługiwanych wyc ie cz kow icz ów zby t m a ł e,
bywało, że co niektórzy klienci
„po prostu mogli się nie doczekać zamówionych dań”.
W mieście oprócz wymienionych lokali działał także cały
szereg mniejszych jadłodajni
i barów. Najczęściej były to jak
mawiano „przybytki jednego
da n ia”, k tóre st a nowił n ieśmiertelny schabowy i bigos.
Ze względu na, powiedzmy,
skromny „repertuar kulinarny”, nie stanowiły jako takiej
kon k u rencji dla rest au racji
z kategorią i z czasem zniknęły
nie tylko z mapy Piotrkowa, ale
i z pamięci jego mieszkańców.
Agawa
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Naukowcy odkryli szósty smak. Już wiemy dlaczego
kochamy pizzę!
Na co dzień posługujemy
się 4 podstawowymi smakami: słodkim, słonym, gorzkim
i kwaśnym. O istnieniu smaku
umami ludzkość dowiedziała
się na początku X X wieku,
kiedy jego istnienie zasugerował Kikunae Ikeda. Naukowe
potwierdzenie przyszło 100 lat
później. Receptory wykrywające ten smak zostały odkryte
dopiero w 2001 roku. Potocznie ten samk można określić
jako „mięsny” lub „rosołowy”.
Umami odpowiada za wykrywanie kwasu glutaminowego
(składnika większości białek),
który występuje między innymi
w mięsie, serach pleśniowych
czy wodorostach.
Jak się okazuje organizm
ludzki kryje jeszcze wiele niespodzianek. Naukowcy odkryli
właśnie szósty smak, czyli smak
skrobiowy. To właśnie on odpowiada za to, że często sięgamy
po wysokowęglowodanowe produkty i kochamy np. pizzę! Nasze
upodobanie do chleba, bułek,
zapiekanek, ciast i ciasteczek
nie jest więc przypadkiem. Ilość
dostarczanych kalorii decydowała
o przetrwaniu. Nie bez powodu
więc większość osób wybiera jedzenie bogate w składniki, które
dostarczają nam energii. Nowo
odkryty smak może wytłuma-

czyć wiele rzeczy związanych
z rozwojem i historią człowieka.
W każdej kulturze skrobia stanowiła jeden z ważnych składników
diety.
Na istnienie smaku skrobiowego wpadł zespół prowadzony
przez dr Juyun Lim z Oregon
State University. W badaniu
uczestniczyło 22 ochotników,
którym podano różne ilości węglowodanów w postaci płynnych
roztworów. Badani zostali poproszeni o ocenę, jak dany produkt
smakował. Większość badanych
charakteryzowała smak roztworu
jako „skrobiowy” czy też „mączny”. Co ciekawe, badani byli go
w stanie wyczuć nawet wtedy, gdy
podano im preparaty blokujące
odczuwanie smaku słodkiego.
Najwyższa więc pora skończyć z wyrzutami sumienia, że
zjedliśmy o jeden kawałek pizzy
za dużo, tym bardziej, że 9 lutego
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy.
Pizza to prawdziwe dzieło
sztuki kulinarnej. Wypieczone
ciasto, ciągnący się ser, aromatyczne zioła i ulubione dodatki,
którymi można się podzielić
z rodziną lub przyjaciółmi. Jedno
danie, w setkach wersji: pepperoni, hawajska, margherita itd. Czyż
nie jest to danie idealne?
Smacznego :-)

Przez żołądek do serca
Podobno droga do serca wiedzie… przez żołądek. I dotyczy to nie tylko
mężczyzn. To stare powiedzenie jest stale aktualne – nie bez powodu
romantyczne kolacje nazywa się kulinarną grą wstępną.
Ile par, tyle pomysłów na
romantyczne spotkanie przy
stole – i każdy z nich może być
strzałem w dziesiątkę. Posiłek
przygotowany w domu i butelka
dobrego wina? Jasne, czemu nie.
Talerz dobrze przyrządzonego
makaronu, muzyka, płomień
świec, płatki róż na stole… To
musi działać na wyobraźnię.
P roblemu n ie powi n no być
nawet wtedy, gdy – delikatnie
mówiąc – gotowanie nie jest
niczyim atutem. Wysta rczy
po prostu trzymać się sprawdzonych przepisów, nie dać
się ponieść fantazji i unikać
improwizacji.
Jeśli jednak zarówno Ty, jak
i Twoja partnerka lub partner
czujecie się na tyle niepewnie,
że – zamiast przypalać garnki
i męczyć się przy gotowaniu –
wolicie po prostu wyjść na miasto, droga wolna. Restauracje
i puby na pewno mają ciekawe
propozycje. Orientalna kolacja?
Jeśli tylko macie ochotę na coś
ostrego – nie ma problemu.
Ulubiona pizza w sprawdzonej
pizzerii? Brzmi świetnie. Przecież nie chodzi o to, by sztywno trzymać się konwenansów.
A może warto spróbować czegoś

innego i pokusić się o zupełnie
nowe kulinarne doświadczenia?
Na przykład… spaghetti.
Oczywiście, że nie mamy na
myśli klasycznego bolognese
czy carbonary. Nic z tych rzeczy.
W pizzerii Riposta – bardzo ciekawym miejscu na kulinarnej mapie Piotrkowa - można spróbować
makaronu… ze ślimakami. To
dość nietypowe – by nie powiedzieć egzotyczne – zestawienie.
I niekoniecznie kojarzące się
z kuchnią włoską.
- Oczywiście serwujemy klasyczną pizzę i makaron, ale
w menu dostępne są też u nas bardziej wykwintne, restauracyjne
dania – twierdzi Ariel Zagórski,
szef kuchni w pizzerii Riposta,
który przyznaje, że przy tworzeniu listy nowych dań inspirował
się nie tylko przepisami włoskimi, ale całą filozofią fusion (łączenia stylów gotowania z całego

świata). Zaglądamy do menu, by
sprawdzić inne propozycje szefa… i rozumiemy, co ma na myśli,
mówiąc „wykwintne”. Krem
z dyni, polędwica z dzika gotowana sous-vide (próżniowo w niskiej
temperaturze) podana z rydzami
oraz ziemniakiem truflowym,
przepiórki confit z buraczanym
puree, krewetki tygrysie z sosem
mango i chili, pasta ze ślimakami
i anchois to tylko niektóre z propozycji. Szef kuchni podkreśla

jednak, że wykwintne dania
nie muszą być drogie. - W parze
z elegancją i wytwornością nowych pozycji w menu idzie rozsądna cena – mówi.
Wa r to o tym pa m iętać zwłaszcza teraz, gdy wielkimi
krokami zbliża się wielkie święto
zakochanych – Walentynki. Może
to dobry czas, by zaskoczyć ukochaną osobę i wybrać się z nią
w kulinarną podróż, jakiej nigdy
dotąd nie doświadczyliście?
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Dekalog klienta - czyli jak dobrze wybrać restaurację
Nie zawsze mamy czas przygotować obiad, czasami też chcemy fajnie spędzić wieczór lub spróbować czegoś nowego, co odbiega od naszego
codziennego menu. Jak wybrać miejsce z dobrą
kuchnią?
Internet jest pełen takich porad. Swoje recepty zdradzają znani
szefowie kuchni, blogerzy oraz
redaktorzy wortali kulinarnych.
Zebraliśmy dla Was najciekawsze
wskazówki.
- opinia znajomych – najlepszy
własny wywiad wśród najbliższych znajomych. Czy produkty
są świeże, jaka jest obsługa, co
dobrego jedli ? Takie rozpoznanie terenu wśród przyjaciół jest
bezcenne, bo oni powiedzą Ci
prawdę. Pamiętaj jednak, że to
co jednemu smakuje, nie zawsze
zachwyci drugiego.
- zapełnienie sali – ilość gości
zazwyczaj świadczy o jakości
jedzenia, ale zwróć uwagę czy
siedzący przy stolikach jedzą czy
tylko piją. Czy jedzenie znika
sprawnie z talerzy . Jeżeli jesteś
w miejscowościach turystycznych
to uważaj. Ilość nie zawsze znaczy
jakość. Organizatorzy wycieczek
zwracają bardziej uwagę na cenę,
niż na jakość.
- wnętrze nie karmi – mały
punkt ze street foodem może

lepiej Cię nakarmić niż restauracja z kandelabrami. Rankingi
„najlepszych rzeczy do zjedzenia”
często wygrywają małe kameralne
knajpki lub street foody.
- zapach – dobre restauracje
kuszą zapachem już na ulicy.
Tam gdzie dobrze gotują pachnie
ziołami i dobrym jedzeniem. Jeżeli zapach – delikatnie mówiąc
- Ci nie odpowiada to wiej gdzie
pieprz rośnie. Pamiętaj, że inaczej
pachnie stołówka, a inaczej włoska
knajpka. Różne składniki to różne
zapachy.
- krótka karta – tej zasady
nauczyła Polaków Magda Gessler.
Długa lista wyrafinowanych z nazwy dań kryje za sobą najczęściej
mrożonki i mikrofalówkę. Menu
powinno być krótkie, zmienne
i dostosowane do produktów regionalnych i pór roku.
- pytaj o składniki i o doświadczenie szefa kuchni – jeżeli
kelner chętnie opowiada o daniu
to znaczy, że kuchnia nie ma nic
do ukrycia. Dobry Szef kuchni
jest wizytówką restauracji. Re-

stauratorzy wręcz chwalą się doświadczeniem i jego drogą kariery.
Zaserwowanie dobrze wyglądającego i pełnego smaku talerza
wymaga największego kunsztu,
warsztatu i wyobraźni.

- obsługa – zła obsługa zwiastuje złą kuchnię, choć są od tej
reguły nieliczne wyjątki. Zaangażowanie kelnera powie Wam
jak zarządzane jest to miejsce,
w którym chcecie zjeść.
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- dobieraj miejsce do potrzeb –
jeżeli romantyczna randka to nie
w pubie. Na szybki obiad wybierz
sprawdzoną stołówkę z daniem
dnia. Kolacja w gronie przyjaciół
będzie najlepsza w sprawdzonej

restauracji z dużymi stolikami
i rezerwacją. Chcesz kulinarnej
odmiany wybieraj punkty nowo
otwarte.
Bon appétit!
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Niebo na talerzu - piotrkowianka napisała książkę kulinarną
Jak upiec dobry sernik? Co zrobić, by biszkopt
wyrósł i nie upadł? Jak zrobić ciasteczka owsiane
bez pieczenia? Na te i wiele innych pytań odpowiada Beata Królikiewicz – piotrkowianka, która
od czterech lat prowadzi popularnego bloga kulinarnego. Do napisania książki namówiła ją córka.
Tak powstało „Niebo na talerzu”.
Blogowanie staje się coraz
modniejsze. Od kiedy pani się
tym zajmuje?
Od czterech lat. Na pomysł założenia bloga wpadła moja córka,
która zwyczajnie chciałaby mieć
książkę kucharską z przepisami domowymi. Powiedziała mi: „mamo,
zapisuj!”
I stąd „Niebo na talerzu”?
Właśnie stąd. Bardzo szybko
okazało się, że z przepisów korzysta
nie tylko moja córka, ale zebrała się
spora publiczność dookoła bloga.
Internet daje takie możliwości, że
dziś każdy może oferować jakieś
treści i jeśli one kogoś zainteresują,
to jest już jakiś rodzaj medium.
Lubi pani jeść?
No przecież! Każdy lubi.
Nie każdy. Znam osoby, które
jedzą, bo muszą. To chyba dość
nieszczęśliwe osoby, bo nie znają
REKLAMA

wszystkich smaków.
Bardzo serdecznie współczuję.
To jak pozbawić się przyjemności.
Przeglądałam przepisy w pani
książce. Wydają się naturalne,
normalne. Często spotykamy
książki z przepisami, które wymagają niesamowitych, egzotycznych
produktów, poświęcenia im dużo
czasu i pieniędzy... W przypadku
„Nieba na talerzu” to dania proste
i tradycyjne. Skąd takie zainteresowanie?
Urodziliśmy się w Polsce
i mamy swoje tradycje. Lubimy
jeść konkretne dania, przygotowane z konkretnych produktów.
Gdziekolwiek byśmy nie podróżowali, zawsze w pewnym
momencie przyjdzie nam ochota,
żeby znów spróbować babcinych
gołąbków.
Teraz coraz częściej panuje
moda na diety. Bez soli, bez cu-

kru, bez tłuszczu, bez glutenu...
Jak to się ma do przepisów, które
pani proponuje?
Myślę sobie, że we wszystkim po prostu zachować umiar
i zdrowy rozsądek. Nikomu nie
zaszkodzi zjeść raz w tygodniu
małej porcji pierogów czy dwóch
gołąbków. Jeżeli nie zje ich dziesięciu, nic złego się nie wydarzy.
Oczywiście ogólnie wiadomo, że
lepiej, żeby w diecie przeważały
warzywa, ale frustracja, która
rodzi się w momencie, gdy narzucamy sobie dużo ograniczeń, nie
jest zbyt dobra.

książka traktuje o typowej kuchni
z imienin babci czy dziadka. Typowa, polska tradycyjna kuchnia.
Częściej stara się pani sprawdzać przepisy i korzystać z różnych źródeł czy dominują dania
autorskie?
Myślę, że kuchnia to miejsce,
w którym nie powinno być abso-

lutnie żadnych ograniczeń. Jeżeli
odpowiada nam smak konkretnej
przyprawy, nie należy się wahać
jej użyć. Albo sprawdzić na przykład, czy bigos z kminem to nasz
smak, czy jednak nie. Kuchnia to
wielkie laboratorium, które ma
służyć rodzinie. Jedzenie ma jej
smakować i dawać radość.

Powiedziała pani, że publikuje
przepisy od 4 lat. A od jak dawna
pani gotuje?
Zaczęło się od tego, że moja mama
miała obawy, że skoro nie bardzo
pomagam jej w kuchni, to być może
nie będę potrafiła gotować. Kiedy
miałam już własny dom i kuchnię, podeszłam do tego dość ambicjonalnie.

Czym się pani kieruje, wybierając przepisy – do książki
i na bloga? Domyślam się, że jest
ich mnóstwo.
Najpierw rodzina i przyjaciele
składają „zamówienie”. Pytają:
„czy mogłabyś przygotować ...?
No właśnie, czego domagają
się najczęściej?
Mój mąż uwielbia kuchnię
azjatycką. Zawsze naciska na to,
żeby w domu znajdowała się tzw.
mieszanka chińska. Oczywiście
nie znaczy to, że nie lubi pierogów
ruskich.
Pani zbierała te przepisy
związane z kuchnią azjatycką?
To specjalność męża. Zdarza
się tak, że oglądamy jakiś program
kulinarny czy trafiamy na stronę
internetową i postanawiamy wypróbować jakiś przepis. Natomiast

Na zdjęciu autorka książki i blogu „Niebo na talerzu” - Beata Królikiewicz.
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Mężczyzna kontra kobieta w kuchni - kto lepszy?
Czy kobiety gotują lepiej od mężczyzn? A może to panowie radzą sobie lepiej w kuchni? Uniwersalnej i definitywnej odpowiedzi na to
pytanie nie poznamy nigdy. Tak samo zresztą, jak na odwieczne: „Kto jest lepszym kierowcą?”
Najwspanialszy rosół, najsmaczniejsze pierogi i najlepsza szarlotka,
jaką jedliśmy, przyrządzała zawsze
babcia – a nie dziadek. Ktoś powie
– i trudno będzie odmówić mu racji
– niemal od zawsze w większości
polskich domów było tak, że to
kobieta zajmowała się gotowaniem,
a mężczyzna pracą poza domem. Bo
taki był utrwalony model funkcjonowania rodziny, bo tak społecznie
definiowane były role kobiety i mężczyzny... Bo tak po prostu wypadało.
I po co to zmieniać?
Jeszcze do niedawna mężczyzna
gotujący w domu mógł być postrzegany jako niemęski, zniewieściały,
podporządkowany kobiecie... Co
tu dużo mówić – po prostu, wyłamujący się z tradycyjnych ram. Do
tego dochodził inny, dość zabawny
stereotyp, że facet po prostu nie
nadaje się do gotowania i szczytem
jego kulinarnych umiejętności są
co najwyżej: obranie ziemniaków,
zagotowanie wody na herbatę, zrobienie kanapek z serem oraz – tutaj
już mamy do czynienia z nieco
wyższym poziomem wtajemniczenia – usmażenie jajecznicy. Istne
kulinarne beztalencie. Nie brzmi to
chyba za dobrze, prawda?
Warto jednak spojrzeć na twarde
dane, bo wygląda na to, że czasy się

zmieniły. W całej Wielkiej Brytanii,
według danych tamtejszego urzędu
statystycznego, na 255 tysięcy zatrudnionych szefów kuchni jedynie
blisko 50 tysięcy stanowią kobiety
(dodajmy, że odsetek kobiet w tym
sektorze jest coraz niższy). No właśnie... Kto interesuje się kuchnią lub
choć raz na jakiś czas ogląda kanały
i programy kulinarne w telewizji lub
internecie, z łatwością skojarzy Jamiego Olivera, Gordona Ramsaya,
Wojciecha Amaro, Karola Okrasę...
Sami faceci. Nazwiska kobietszefów kuchni nie przychodzą do
głowy już tak łatwo, bo w tej kwestii
rządzi płeć brzydka.
Oczywiście nie brakuje czysto naukowego podejścia do
sprawy – zagłębienia się w anatomię człowieka, porównywanie
ilości k ubków i receptorów
smakowych u kobiet i mężczyzn,
mieszania w to genetyki i całego
szeregu innych aspektów. Ale
może to nie kwestia żadnego
z wymienionych czynników?
Może najważniejsze są tutaj pasja i zaangażowanie? Dla żony,
która dzień w dzień spędza całe
godziny w kuchni tylko po to,
by gotować i zmywać, przyrządzanie potraw nie przychodzi
z taką werwą, zapałem i chęcią

jak na przykład ugotowanie romantycznej kolacji.
Na szczęście wraz z postępującymi zmianami dezaktualizuje
się tradycyjne, konserwatywne
podejście do obowiązków w rodzinie – kobieta to już nie tylko
„ta, która ma siedzieć w kuchni”,
a osoba, która ma szansę pracować, zarabiać i robić karierę. A kto
wtedy zadba o dom i o obiad? No
jasne, że ukochany. Inna sprawa,
że mężczyźni chętniej sprawdzają się jako kucharze okazjonalni
– o wiele lepiej czują się przy swoich „popisowych” daniach, które
mogą zaserwować na przykład na
romantycznej kolacji.
- Nigdy nie sądziłam, że facet
nie może gotować i że nie ma dla
niego miejsca w kuchni. Gotujący
mężczyzna jest sexy – wyznaje
Karolina, żona Mateusza. - Co
prawda to ja nadal gram „pierwsze
skrzypce”, jeśli chodzi o gotowanie,
ale miło jest być czasem zaskoczoną
przez męża chęcią przejęcia przez
niego inicjatywy i przyrządzenia
czegoś na kolację. Nawet, jeśli będzie to zwykłe spaghetti. Liczy się
sam gest. Czy Karolina zgadza się
z tym, że to płeć przeciwna lepiej
radzi sobie w kuchni? - Oczywiście, że nie ma reguły. Na pewno
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są mężczyźni, którzy ugotowaliby
coś lepiej niż ja.
A czy rzeczywiście jest tak, że ona
i on to zupełnie różne bieguny w kuchni? Niekoniecznie. Istnieje koncepcja,
według której płeć piękna lepiej radzi
sobie w kuchni, bo bardziej polega
na słynnej kobiecej intuicji i nie stara
się wiernie bazować na określonej
recepturze kulinarnej. Są jednak
REKLAMA
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Oferujemy naszym klientom nowocześnie i gustownie
urządzoną Salę Bankietową
w wyjątkowym miejscu w centrum Piotrkowa, nawet dla 200
osób, fachową i miłą obsługę
oraz wyśmienite i pięknie podane dania.
Proponujemy przyjęcia
przy 10-12 - osobowych stołach
okrągłych lub standardowe
ustawienie stołów prostokątnych w różnych aranżacjach.
Nasze bogate doświadczenie
gastronomiczne gwarantuje
najwyższą jakość usług, zachowując zarazem rozsądny
poziom cen. Z wielką przyjemnością podejmiemy się
organizacji każdej uroczystości zgodnie z życzeniem
i sugestiami.

Organizujemy:
- przyjęcia weselne od 160 zł,
- imprezy okolicznościowe
(chrzciny, 18-stki, urodziny),
- studniówki, półmetki,
- bale sylwestrowe, jubileusze,
- bankiety, komunie,
- konsolacje (już od 20 zł),
- spotkania firmowe,
- spotkania integracyjne,
- catering dla firm i instytucji.

Dania obiadowe:
Codziennie oferujemy inny dwudaniowy zestaw dnia za 13 złotych.
Nasz szef kuchni proponuje potrawy
kuchni polskiej. Niezapomniane oryginalne walory smakowe i zapachowe
potraw są efektem indywidualnych
receptur opartych na starannie dobranych zestawach ziół, przypraw, win
i warzyw.
Obiady: od pon.-pt. 10.00 – 16.00

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 24
Galeria Stary Areszt, II piętro
Tel. 44 742 12 00 / 530 323 323
www.arresto.pl

i takie, które zupełnie temu przeczą:
to kobieta ma lepiej radzić sobie
w długich i rozbudowanych przepisach, na których łatwo „polec”, zaś
facetów chętniej ponosi fantazja przy
przygotowywaniu prostych i nieskomplikowanych potraw. I tutaj znów
trudno o jednoznaczny wniosek...
Dla panów, którzy nie gotują,
a jedynie jedzą, to co poda ukocha-

na, mała rada: spróbujcie czasem
wyręczyć swoje wybranki serca.
Może warto samemu pomyśleć
o przygotowaniu pomidorowej
(wbrew pozorom nawet tak prostą
zupę można podać na kilkanaście
różnych sposobów – ograniczeniem
jest jedynie wyobraźnia), zmyć naczynia, albo... choćby pochwalić za
kolejny pyszny obiad.
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Piotrkowski Związek Kelnerów
Było ich dziesięciu. Dziesięciu mężczyzn tej samej profesji, którzy mieli dość
pracy na cudzy rachunek. Przedsięwzięli więc kroki, które zaowocowały
pewną organizacją. Ta z kolei przyniosła miastu trzy renomowane restauracje.
Mowa tu o słynnym piotrkowskim Związku Kelnerów...
Kelner – ta profesja kojarzy
się nam z restauracją, zwłaszcza
z taką, która ma opinię lokalu
pierwszej kategorii. Mężczyzna
w białej, nienagannie wyprasowanej koszuli, przepasany materiałem z kartą dań w jednej dłoni
i serwetką w drugiej – ot taki
stały element gastronomicznego
krajobrazu, którego umiejętności
i maniery niejednokrotnie świadczą o renomie miejsca, w którym
pracuje. W Piotrkowie jednakże
REKLAMA

najstarszym mieszkańcom miasta
ten zawód nasuwa jeszcze inne
skojarzenia, mianowicie Związek
Kelnerów.
10 odważnych
Owa organizacja, rodzaj stowarzyszenia i pierwszy taki związek
w kraju, powstał w 1908 roku
z inicjatywy dziesięciu piotrkowskich kelnerów. Dziesięciu mężczyzn tej samej profesji po prostu
postanowiło zacząć pracować na

własny rachunek i powołało do życia
Związek Kelnerów, pod szyldem
którego zaczęli prowadzić z dużym
sukcesem gastronomiczne interesy.
Jak można wyczytać w starej piotrkowskiej prasie najbardziej znane
nazwiska owej kelnerskiej spółki
to Gletkier, Zawisza i Szymański.
Trudne początki
Wbrew pozorom początki
samodzielnej działalności trybunalskich kelnerów wcale nie

były takie proste. Dwaj pierwsi
z wymienionych wyżej biznesową karierę rozpoczęło od...
bankructwa. Gletkier i Zawisza
niedługo po tym, jak Związek
Kelnerów ujrzał światło dzienne
próbowali otworzyć restaurację
na najpiękniejszej wówczas ulicy
Piotrkowa, przy dzisiejszej alei 3
Maja. Niestety przedsięwzięcie to
okazało się kompletną klapą i dopiero co powstała spółka kelnerska
musiała ratować z opałów kolegów
po fachu, pożyczając im pieniądze
na utrzymanie rodzin.

ną renomą była restauracja przy
Kaliskiej 28, czyli dzisiejszej ulicy
Słowackiego. Dziesięciu kelnerów
założyło pierwszą, związkową
restaurację, odkupując lokal od
niejakiego Rucińskiego. Nosiła
ona miano Inwalidzkiej, gdyż jak
wspominali najstarsi piotrkowianie
często stołowali się tam kombatanci
wojenni i specjalnie dla nich ceny
nie były wygórowane. Po wojnie
restauracja ta zmieniła nazwę na
Dworcową i pod tym szyldem
przetrwa³a w Piotrkowie do lat 90.
ubiegłego wieku.

U Inwalidów
Kolejne projekty Związku Kelnerów okazały się być już bardziej
udane i dochodowe. Pierwszym
lokalem, który odniósł sukces
i cieszył się swego czasu zasłużo-

Rybka, czyli Staromiejska
Wspominany już Gletkier nie
zrażony pierwszym niepowodzeniem, spróbował ponownie swych
sił w branży i otworzył na Starym
Mieście w Piotrkowie restaurację,
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którą nazwano Rybką. Większości
piotrkowian znana była ona bardziej
pod nazwą „Staromiejska”. Nie
mniej już wtedy cieszyła się sporą
renomą i znakomitą kuchnią dopasowaną do jej stylu.
I zawodowe tancerki
W owym czasie powstała jeszcze
jedna restauracja, która wpisała
się mocno w historię miasta. Była
to „Adria”. W pomieszczeniach
parterowych Hotelu Litewskiego,
mieszczącego się do 1939 roku
przy Rynku Trybunalskim 2, niejaki Szymański otworzył pierwszy
w mieście lokal z zawodowymi
tancerkami. Co ciekawe nikt nie pamięta, jakie dania tam serwowano,
natomiast uroda fordanserek zapadła w pamięć wszystkim bywalcom
restauracji.
/Agawa
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