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Sos mole na bazie trzech chilli

Obsesja chilli
Masala na nowo

Kompaktowość w kuchni
Meksykańska ofensywa
Brazylia wchodzi do gry

Trendy te, oprócz kształtowania
naszych upodobań kulinarnych
w kolejnych latach, wyznaczają
także kierunki, w których zmierza
branża kulinariów. Pokazują, że
przyszłością kuchni są różnorodność,
wielobarwność i wyrazisty smak.

Silvia King, badaczka

• Syczuański sos z nerkowców
• ostry sos salsa z papai i ananasa
• sos salsa z pestek dyni i chilli
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Guajillo
delikatne chilli
suszone z Meksyku

Chile de arbol
niezw ykle ostr e chill i
meks ykań skie

Chilli
do
oglądania

Świat pokochał
ostre smaki.
Stale powiększające się grono wielbicieli ostrych
doznań smakowych skutkuje powstawaniem
coraz to nowszych odmian chilli, których są już
tysiące. Ostrość potraw możemy także wydobywać
poprzez nowe techniki typu: grillowanie, wędzenie,
marynowanie, fermentowanie oraz kandyzowanie.

Tien tsin

ostre chilli syczua ńskie

Aji amarillo

ostre żółte chilli peruwiańskie

MASALA
NA NOWO

„Wpływy kuchni indyjskiej są widoczne w wielu daniach,
restauracjach i telewizyjnych programach kulinarnych.
W Wielkiej Brytanii i RPA, gdzie indyjskie punkty
gastronomiczne są niemal tak powszechne jak pizzerie,
obserwujemy postępującą ekspansję indyjskich przypraw nawet
na lokalne przysmaki, np. poprzez dodanie mieszanki masala do
marynaty. W Stanach Zjednoczonych indyjskie smaki obecne
są nawet w codziennych potrawach typu sałatki i kanapki”.
Szef kuchni Steve Love, Wielka Brytania

Kuchnia indyjska
święci triumfy na

całym świecie.

Zaznajomieni z podstawowymi
odmianami curry miłośnicy tej
przyprawy na całym świecie
odkrywają bogactwo smaków
indyjskich potraw w nowych
odsłonach. Wpływy kuchni indyjskiej
przenikają do wielu lokalnych
potraw, tworząc nowe połączenia
smakowe, a tym samym kreując
nową jakość w kuchni.
Jalfrezi Naan,
czyli wrap z kurczakiem

Kashmiri masala
pół no cno ind yjs ka mie sza nka
ta kic h prz ypr aw, jak : km in,
kar da mo n, cyn am on , cza rny
pie prz , go źdz ik ora z imb ir

Ser paneer

Smaki do
odkrycia

boga ty, świe ży ser
o delik atny m smak u

Jalfrezi
curry przygotowane metodą
szybkiego smażenia

Grillowany ser paneer z chutneyem z mango
i pomidorów oraz z sosem winegret z curry

Angielski sos herbaciany
z kandyzowanymi morelami
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KOMPAKTOWOŚĆ

W KUCHNI
„Makaron, z całym swoim
,
bogactwem kształtów i rozmiarów
i!
ośc
żliw
mo
ost
daje niezwykłe wpr
Suszony czy świeży to jeden
z najbardziej wszechstronnych
składników, jaki można sobie
wyobrazić. Jestem pod wrażeniem
wspaniałych azjatyckich, włoskich
lub wschodnioeuropejskich odmian
makaronu. Pomysłowi kucharze
używają go w wielu nowych,
wyrafinowanych potrawach”.

Szef kuchni Michael Cloutier, Canada

Pho warzywne z wywarem z herbaty

Kompaktowość
w kuchni staje się

nieodłącznym
elementem naszego życia.

Herbata
naturalny, zdrowy sposób na
panierkę, marynatę lub wywar

Makaron
wszechstronny dodatek
do zup, dań duszonych,
dań smażonych oraz sałatek

Niezbędne
składniki
Kolendra
zarówno nasiona, jak i liście, dodawana
do wielu potraw na całym świecie

Owocuje to inspiracjami, które
przejawiają się w urządzeniu
niewielkiej przestrzeni
kuchennej, jej wyposażeniu oraz
funkcjonalności urządzeń kuchennych,
a także w wyborze składników
potraw, które sporządzamy.

OFENSYWA

MEKSYKAŃSKA

„W wielu miejscach na świecie można dostrzec rosnące
zainteresowanie potrawami kuchni meksykańskiej.
W poszukiwaniu nowych inspiracji jej amerykańscy
miłośnicy sięgają po najróżniejsze potrawy: od recados
z rejonu półwyspu Jukatan aż po bogaty w składniki sos
mole ze stanu Oaxaca”. 		
			
Szef kuchni Kevan Vetter, USA

Tostada z łososiem w sosie chamoy i z opiekaną kukurydzą

Tomatillo
owoc przypominający pomidora,
który nadaje potrawom
przyjemny cytrynowy smak

Smaki
do
odkrycia
Recado

Jesteśmy świadkami

ekspansji
meksykańskich smaków,
której zaletami są prostota oraz
wyrazistość. Ofensywa kuchni
meksykańskiej widoczna jest już
w Ameryce Północnej, ale od niedawna
także w Chinach i wielu innych
zakątkach świata.

popularna w rejonie półwyspu
Jukatan pasta z przyprawami.
Składnikami recado rojo są:
achiote, gorzka pomarańcza oraz
mieszanka przypraw

• Mango w sosie chamoy
• Tomatillo Maria

Sos chamoy
morelowo-limonkowy
z chilli oraz
przyprawami

Mąka cassava
mąka bezglutenowa znana
także jako maniok lub tapioka

Gujawa
tropikalny owoc spożywany
w całości lub w formie pasty

Niebawem uwaga

całego świata skupi Się

Coraz

Kurczak w przyprawach i fasola z purée z jukki

BRAZYLIA
WCHODZI DO GRY

Fasola z czarnym oczkiem
ulubiona odmiana fasoli

popularniejsze

składniki

Koktajl z gujawy

n a B r a z y l i i.
Kulinarna tradycja tego kraju dojrzała
do tego, by wywrzeć wpływ na inne kuchnie.
Brazylia stoczy walkę o nasze podniebienia,
zwyciężając intensywnością smaku oraz
wielobarwnością związaną z przenikaniem się
wielu kultur: europejskiej, afrykańskiej,
azjatyckiej i amazońskiej.

Tempero baiano
pochodząca ze stanu Bahía
mieszanka przypraw takich
jak: oregano, pietruszka, różne
odmiany pieprzu oraz kmin

„Podobnie jak tute
jsi mieszkańcy kuch
nia Brazylii to uwod
mieszanka wpływów
zicielska
zewnętrznych i loka
lnych. Zainteresow
świata Brazylią pr
anie
zybiera na sile —
już niedługo wszys
mieli okazję poznać
cy
będziemy
bogactwo brazylijs
kich składników i sm
			
aków”.
Anthony
Palmer, Head of In
novation, EMEA

