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K u l i n a r i a K u l i n a r i a

Magia 
świątecznego stołu

Za chwilę Wigilia i święta, 
potem sylwester, a co za 
tym idzie gorący okres 
w kuchni. Dla zwycięzcy 
„MasterChefa” to wyzwanie 
czy „bułka z masłem”?

Okres przedświąteczny to 
niewątpliwie czas wielu 
wyzwań, zwłaszcza tych 
kulinarnych. Mam jednak 
wrażenie, że dla każdego 
z nas, bez względu na to czy 
jest masterchefem czy nie, 
przygotowania do świąt są 
sporym przedsięwzięciem. 
W tym gorącym okresie 
staramy się odpowiednio 
zaplanować czas, zorgani-

zować wszystkie niezbędne 
produkty, z których później 
z pomocą rodziny i bliskich 
będziemy mogli wyczarować 
wspaniałe potrawy, podkre-
ślające cudowny klimat świąt. 

Czy przygotowując świą-
teczne menu wymyślasz 
je z wyprzedzeniem, 
dokładnie wszystko 
planując, czy idziesz na tzw. 
„żywioł” i gotujesz, tak jak 
to czujesz w danej chwili?

Zazwyczaj układam sobie 
w głowie pewien zarys, plan 
działania, żeby później móc 

go zrealizować. Nie znaczy 
to oczywiście, że kurczowo 
trzymam się opracowanego 
grafiku. Lubię być w kuchni 
spontaniczna i bywa tak, 
że pod wpływem chwili 
modyfikuję, zmieniam 
przepisy, bawiąc się przy 
tym wyśmienicie!

Jesteś absolwentką 
Politechniki Wrocławskiej. 
Zastanawiam się, 
czy gotując bywasz 
szalonym naukowcem?

Pomimo że tytuł naukowy 
doktora inżyniera nie 

Choć na co dzień lubi 
eksperymenty, podczas 
tej jednej kolacji w roku 

stawia na tradycję. 
Beata Śniechowska, 

zwyciężczyni pierwszej 
edycji „MasterChefa” 
opowiada, dlaczego 
piernik jej babci ady 

smakuje tak wyjątkowo 
i zdradza nam przepis 
na pierogi z... karpiem. 

nigdy nie zapomnę, jak 
jakieś 10 lat temu 
znalazłam się na ostrym 
dyżurze z przejedzenia. 
Zjadłam znacznie 
więcej pierogów 
i makowca niż mój 
żołądek był w stanie 
pomieścić. 

jest w kuchni wymagany 
(śmiech), to muszę przyznać, 
iż zdobyte doświadczenie na 
uczelni ułatwia mi codzienną 
pracę w profesjonalnej 
gastronomii. Nie chodzi tu 
raczej o wcielanie się w rolę 
szalonego naukowca, lecz 
o cechy, które wykształciły 
się we mnie w trakcie 
pracy na Politechnice 
Wrocławskiej. Mam tu 
na myśli kreatywność 
i innowacyjne podejście do 
gotowania, gdy wymyślam 
przepisy i eksperymentuję 
z dostępnymi produktami. 
Gdy znajdę już ten właściwy 
smak, do głosu dochodzi 
koncentracja, organizacja, 
logika oraz metodyczne 
działanie. To właśnie te 
umiejętności cenię sobie 
najbardziej spośród wszyst-
kich, jakie nabyłam w labo-
ratorium, i które przeniosłam 
bezpośrednio do kuchni.

Z tradycyjnymi, wigi-
lijnymi potrawami też 
eksperymentujesz?

Moja wrodzona ciekawość 
świata i chęć poznawania 
nowych smaków sprawia, 
że uwielbiam eksperymen-
tować w kuchni. Nieco 
inaczej jest w przypadku 
potraw wigilijnych będących 
naszą narodową tradycją, 
którą bardzo cenię i szanuję. 
Uważam, że tradycyjne 
dania, które są podawane 
w Wigilię, są klasyką samą 
w sobie i nie wymagają 
udoskonalania czy zmian. 
Myślę, że najważniejszym 
czynnikiem podkreślającym 
magię i wyjątkowość dań 
serwowanych podczas 
wigilijnej kolacji jest fakt, iż 
spożywamy je raz do roku 
w ciepłej i rodzinnej atmos-
ferze. Natomiast w pierwszy 
i drugi dzień świąt pozwalam 
sobie już na nieco więcej 
kulinarnej frywolności i co 
roku staram się zaskoczyć 
moich gości jakąś nową, 

wykwintną potrawą, 
której jeszcze nie znają.

To czym mogę zaskoczyć 
teściową w te święta? 
I żeby nie było za trudne. 

Jeżeli chodzi o zaskoczenie, 
to proponuję połączyć 
tradycyjne potrawy, które 
razem stworzą prawdziwą 
fuzję smaków. Mam na 
myśli na przykład pierogi 
z… karpiem. Karpia 
należy sparzyć w bulionie 
warzywnym, następnie na 
patelni poddusić cebulę 
z porem i dodać do zmielo-
nego karpia z namoczonymi 
uprzednio grzybami. A dalej 
już wiadomo jak postępować. 
Dzięki temu uzyskamy 
danie nawiązujące do 
naszych kulinarnych tradycji 
w oryginalnej odsłonie. 

Dziękuję, myślę, że dam 
radę. To może jeszcze 
pomysł na jakąś wystrza-
łową przekąskę na sylwe-
stra, która sprawi, że kubki 
smakowe moich przyjaciół 
eksplodują z radości...

Ach, przekąski na sylwestra! 
Ich wymyślanie to moja 
specjalność. Proponuję zrobić 
galaretkę z wina musującego 
z dodatkiem malin lub 
truskawek, tatara z surowego 

łososia lub tuńczyka 
z imbirem, grzanki z gruszką 
i gorgonzolą! Takie przekąski 
są bardzo proste i z pewnością 
rozpieszczą podniebienia 
Twoich przyjaciół.

A są przepisy nie do 
ruszenia? Jakieś święte 
rodzinne receptury, których 
nie wolno unowocześniać? 

Oczywiście, mam wiele 
takich przepisów, ale jeden 
z nich jest szczególnie 
bliski mojemu sercu. Myślę 
tutaj o przepisie na piernik 
staropolski mojej babci Ady. 
Pamiętam, jak każdego roku 
babcia przygotowywała 
ciasto na piernik 8 grudnia, 
czyli w dniu, w którym 
odbywa się uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Takie ciasto przekładała 
do glinianego garnka, 
przykrywała ściereczką 
i znosiła do piwnicy, „żeby 
odpoczęło”. Około 3-4 dni 
przed Wigilią babcia piekła 
pierniki (zawsze w kształcie 
serca), przekładała je 
przepyszną masą śliwkowo-
-orzechową i dekorowała 
polewą czekoladową oraz 
orzechami. Coś niesamowi-
tego. Ten niezwykły przepis 
udostępniłam na moim 
kulinarnym blogu (www.
beatasniechowska.pl). 
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K u l i n a r i a r u s Z  g ł o w ą

Interesujesz się staro-
polską, wykwintną kuchnią. 
Mimo że pyszna, to jednak 
kojarzy się tłusto i ciężko. 
Da się ją odchudzić?

Pomimo całego bogactwa 
smaków i aromatów, jakie 
oferują nam kuchnie świata, 
mnie ciekawi i inspiruje nasza 
rodzima kuchnia. Jestem 
dumna, że mamy tak smaczną 
kuchnię w naszym kraju. 
Uważam, że jest to nasze 
dziedzictwo, które należy 
nie tylko pielęgnować, ale 
i rozwijać. Mając świadomość, 
że kuchnia staropolska jest 
dość tłusta i ciężka, staram się 
nadawać jej nowocześniejszą, 
dużo lżejszą formę. Żyjemy 
w czasach, w których na 
półkach sklepowych możemy 
znaleźć wiele importowanych 
produktów, dzięki którym 
możemy stworzyć bardzo 
ciekawe kombinacje 
naszych rodzimych smaków 
z odczuwalną nutą kuchni 
zagranicznych. Bardzo łatwo 
jest zastąpić smalec oliwą 
z oliwek czy cukier znacznie 
zdrowszą stewią. Gorąco 
namawiam do tworzenia 
nowych połączeń, dzięki 

którym kuchnia staropolska 
stanie się lżejsza i zdrowsza.

Zdrowo nie dla wszystkich 
równa się smacznie. 
Czym przekonałabyś 
niedowiarków?

Odkąd pamiętam, powta-
rzam, że jedzenie to paliwo 
dla organizmu. Podobnie jest 

w branży motoryzacyjnej 
– nie tankujmy benzyny 
bezołowiowej do silnika 
diesla. Analogicznie 
powinniśmy postępować 
z naszym organizmem. 
W mojej opinii zdrowe 
jedzenie to takie, które 
przygotowujmy z produktów 
bogatych w nienasycone 
kwasy tłuszczowe, witaminy 
oraz minerały. W kuchni 
używam również różnych 
olejów, oliwy oraz kaczego 
tłuszczu. Nie ma jednak tutaj 
miejsca na jedzenie z torebek 
czy substytuty z kostek. Żeby 
dania były jednocześnie 
zdrowe i smacznie, musimy 
zadbać o odpowiednie przy-
prawy, orzechy, świeże zioła. 
To one sprawiają, że smak jest 
głębszy i bardziej wyrazisty.

Wróćmy do Wigilii. Po 
obfitej, świątecznej 
wieczerzy łatwo nabawić 
się niestrawności. 
Czy są jakieś zioła lub 
przyprawy, które dodane 
do potraw pomogą 
naszemu żołądkowi?

Pomimo że uważam, że 
lepiej wstać od stołu z lekkim 
niedosytem niż być przeje-
dzonym, to muszę przyznać, 
że w święta nawet ja lubię 
sobie pofolgować. Nigdy nie 
zapomnę, jak jakieś 10 lat 
temu znalazłam się na ostrym 
dyżurze z przejedzenia. 
Zjadłam znacznie więcej 
pierogów i makowca, niż 
mój żołądek był w stanie 
pomieścić (śmiech). Na 
szczęście istnieją domowe 
sposoby, które przyniosą nam 
ulgę po posiłku. Po spożyciu 
obfitej kolacji warto sięgnąć 
po napój z imbiru, napar 
z czarnych jagód czy herbatę 
rumiankową. Na poprawę 
trawienia znakomity jest 
również kminek, który warto 
dodawać do tłustych potraw. 
Nieocenionym rozwiązaniem 
zawsze jest też ruch. 
Rodzinny spacer przyspieszy 
spalanie zbędnych 
kalorii a świeże, zimowe 
powietrze idealnie pomoże 
dotlenić nasz organizm.

I na koniec, czego życzyć 
Ci w nowym roku? 

Dla mnie najważniejsze 
w życiu są radość i szczęście, 
którymi można dzielić się 
z najbliższymi. Życz mi więc 
wytrwałości w dążeniu do 
osiągnięcia mojego szczęścia. 

Życzę Ci więc dużo 
szczęścia, którym można 
się delektować wspólnie 
z bliskimi.  «

rozmawiała: 
anna Komorowska 

w pierwszy i drugi 
dzień świąt pozwalam 

sobie już na nieco 
więcej kulinarnej 

frywolności niż 
w wigilię i co roku 

staram się zaskoczyć 
moich gości jakąś nową, 

wykwintną potrawą, 
której jeszcze nie znają.

1leki układu hormonalnego (hormony płciowe) nie wpływają na 
dzieci przed okresem dojrzewania. 

a) prawda 
b) fałsz

2Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu. 
a) prawda 

b) fałsz  
c) to zależy

3Każda kobieta powinna regularnie poddawać się badaniu 
mammograficznemu.  

a) prawda 
b) fałsz 
c) jest to kontrowersyjne

4 na powstawanie i rozwój tętniaków największy wpływ ma: 
a) poziom cukru we krwi 

b) poziom cholesterolu we krwi 
c) poziom hemoglobiny 
w krwinkach czerwonych

5 Bakterie patogenne wykorzystują do rozwoju: 
a) chrom  

b) magnez  
c) żelazo 

6 Pewna bakteria chorobotwórcza wykorzystuje do swojego 
rozwoju mangan, co umożliwia jej ominięcie powyższego 

mechanizmu obronnego. Jest nią: 
a) Pseudomonas aeruginosa  
b) Borrelia burgdorferi 
c) Clostridium difficile 

7 nagła niemożność napisania spójnego sMs-a może oznaczać: 
a) zator tętnicy płucnej 

b) zawał serca 
c) udar mózgu

8 receptory węchowe występują tylko w nosie.  
a) prawda  

b) fałsz 

9 obrzezanie zmniejsza możliwość zakażenia HiV. 
a) prawda  

b) fałsz  
c) to zależy

10 stopniowe zmniejszanie kaloryczności posiłków w ciągu 
dnia (duże śniadanie, niskokaloryczna kolacja) powoduje: 

wybierz 2 prawidłowe odpowiedzi:   
a) zwiększenie insulinooporności 
b) zmniejszenie insulinooporności 
c) zwiększenie krzepliwości krwi 
d) zmniejszenie krzepliwości krwi

11Przewlekła migrena powoduje uszkodzenie mózgu. 
a) prawda 

b) fałsz

12 Kodeina działa przeciwbólowo. Jednocześnie...  
a) zwiększa wrażliwość na ból  

b) zmniejsza wrażliwość na ból 

13 Kobiety w ciąży nie powinny używać lakieru do włosów. 
a) prawda 

b) fałsz 
c) to zależy

14 Długotrwałe używanie inhibitorów pompy protonowej jest 
bezpieczne.  

a) prawda   
b) fałsz 
c) to zależy

15 umiarkowane spożycie alkoholu: 
a) wzmacnia 

b) osłabia 
c) nie ma wpływu 
na odpowiedź immunologiczną na szczepienie.

16 Przyjmowanie leków przeciwgorączkowych: 
a) zmniejsza 

b) zwiększa 
c) nie ma wpływu 
na rozprzestrzenianie się wirusów, np. grypy.

17 regularne zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapal-
nych zmniejsza możliwość upośledzenia słuchu. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) to zależy 

18 Przy infekcji bakteryjnej istotne jest, czy bakteria pochodzi 
z tego samego obszaru, co zainfekowany człowiek. 

a) prawda 
b) fałsz 
c) nie ma to znaczenia

19 Przeprowadzenie operacji zaćmy wrodzonej u dziecka 
w wieku nastoletnim nie ma sensu, gdyż zmysł wzroku 

jest całkowicie ukształtowany najpóźniej we wczesnym wieku 
szkolnym. 
a) prawda 
b) fałsz 
b) to zależy

20 Po wyleczeniu zakażenia Chlamydią, nawracające zakażenia 
są skutkiem współżycia z bezobjawowym partnerem-nosi-

cielem. 
a) prawda 
b) fałsz 
c) może tak być, ale nie musi

Quiz farmaceutyczny


