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Dobry smak jest 
zapisany w genach.  
Piotrek, syn Bartka 
Polaka, kucharza 
eksperymentatora,  
mimo swoich dziewięciu 
lat przykłada wagę  
do jakości jedzenia  
i próbuje swoich sił  
w kuchni. Podpatrzyliśmy 
ich wspólne 
przygotowania  
do uczty pod chmurką. 
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Do zdrowego 
odżywiania i kuchni 
funkcjonalnej 
zaprowadziło mnie bycie 
ojcem i maratończykiem.  
Dbanie o rozwój 
dziecka i fascynacja 
bieganiem

K
uchnia funkcjonalna jest 
smaczna, bo prosta. Bazuje 
na najlepszych produktach, 
tradycji lokalnej. Inspiruje się 
przepisami z całego świata,  

by dawać radość gotowania i smakowania  
– tak to widzi Bartek Polak, szef kuchni  
w lubianej restauracji na warszawskiej 
Saskiej Kępie. Chce nie tylko sycić, ale  
i odżywiać, co przekłada się na wybór 
składników – mąka pełnoziarnista raczej  
niż biała, ryż basmati, a nie zwykły, tłoczone  
na zimno oleje lniany i rzepakowy, oliwa  
z oliwek, dawne odmiany jabłek. Dostaniesz 
tutaj domowej produkcji mleko sojowe  
i ryżowe. Jeśli lubisz nabiał, spróbuj 
pyszności od zagrodowych producentów. 
Kuchnia funkcjonalna nie jest ortodoksyjna 
i w tłusty czwartek smaży się w niej pączki 
na gęsim smalcu. Obok polskiego żurku 
podaje się tajskie curry i włoską pastę. 
Menu oczywiście zmienia się z porami roku 
i zależne jest od dostępności produktów 
na lokalnych targach. Wyroby z dziczyzny 
dostarczają Pawlakowie z Wilczej Jamy  
w Bieszczadach. Kiszoną kapustę i ogórki 
Bartek nabywa na legionowskim targu, 
prosto z drewnianych beczek.  
A nierafinowany olej rzepakowy pochodzi  
od pana Grzegorza, który tłoczy  
go przedwojenną stalową prasą.  
I jak tu nie spróbować? 5
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JESTEŚ TYM, CO JESZ
– W tym roku zamierzam zbliżyć  
się do bariery trzech godzin biegu  
w maratonie – opowiada Bartek 
Polak. – Gdy to zrealizuję, 
przymierzę się do biegów 
ultradługich: Maraton Piasków  
(250 km przez Saharę)  
i Ultra Trail du Mont Blanc (168 km). 
– Udział w maratonach wymaga 
silnego, zdrowego organizmu. 
Ciężkie treningi zakwaszają 
organizm. By utrzymać równowagę, 
potrzebuję alkalizujących potraw. 
Uwielbiam kaszę jaglaną, która jako 
jedyna z kasz ma taki wpływ. Robię  
z niej słodkie śniadania z bakaliami, 
przekąski (jaglane gofry), sałatki  
(z pomidorami, kolendrą). Ważne 
jest także to, żeby bezpośrednio  
po treningu przyjąć łatwo i szybko 
przyswajalne węglowodany (słodkie, 
soczyste owoce: arbuz, mandarynki, 
gruszki, banany) i naładować się 
glikogenem, z którego będzie się 
czerpać energię podczas kolejnych 
treningów  

GRZANKI  
Z PESTO  
I OWCZYM 
SEREM
Wystarczy 
zmiksować liście 
i łodygi bazylii 
z odrobiną 
soku z cytryny, 
parmezanem, 
ząbkiem czosnku, 
orzeszkami 
piniowymi  
i migdałami. 
Pieczywo natrzeć 
oliwą, zgrillować 
lub opiec  
na złoto.  
Posmarować 
pesto i pokruszyć 
nań ser  
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ESTETYKA LETNIEJ BIESIADY
Kuchnia funkcjonalna najlepiej prezentuje się w oprawie rustykalnej,  
ale rozumianej nowocześnie. Stół, krzesła – proste, ale niebanalne, 
nadgryzione zębem czasu. – Wysłużone meble sprawiają, że nie czujemy się 
podczas posiłku zbyt sztywno, ale jak podczas biesiady u wujka na wsi – mówi 
stylistka tej sesji Eliza Mrozińska. – Kolorystyka letniej uczty powinna być 
lekka, inspirowana wodą i zielenią. Wyrazistsze kolory pojawią się na stole  
za sprawą jedzenia. Mile widziane szlachetne lny i szkło, które doda  
scenerii blasku 



CARPACCIO 
Składniki: 300 g polędwicy wołowej, 
musztarda, majeranek suszony,  
50 g kaparów, 50 g parmezanu,  
50 ml oliwy extra vergine

Polędwicę wołową oczyścić z błon, posypać 
solą i pieprzem, posmarować dookoła 
musztardą sarepską lub rosyjską, posypać 
majerankiem i zawinąć w folię spożywczą. 
Marynować w lodówce dwa dni. Obsmażyć  
na mocno rozgrzanej patelni po 30 sekund  
z każdej strony. Włożyć do zamrażalnika 
na 2-3 godziny, żeby mięso zmarzło, wtedy 
łatwiej je cienko pokroić. Obsypać kaparami, 
płatkami parmezanu i skropić dobrą oliwą. 

MINI STEK
Składniki: 150 g polędwicy wołowej, 
2 ziemniaki, kawałek masła, nieco 
oliwy, kilka liści sałaty, paczka 
świeżego szpinaku, ząbek czosnku

Wytnij z polędwicy plaster o grubości  
1 do 2 cm. Grilluj lub smaż po 2 minuty  
z każdej strony. Jeśli mięso ma być bardziej 
wysmażone, włóż jeszcze na 5 minut  
do piekarnika. Przed podaniem pozwól 
stekowi odpocząć przez chwilę w ciepłym 
miejscu i przypraw go solą oraz pieprzem, 
rozpuszczając na steku kawałeczek masła. 
Kawałki obgotowanych ziemniaków podsmaż 
na oliwie na złoty kolor. Nie zapomnij posolić 
ziemniaków na patelni. Jako dodatek do steku 
świetnie sprawdzi się szpinak podsmażony  
na odrobinie oliwy z ząbkiem czosnku  
i przyprawiony solą, pieprzem oraz kroplą  
octu balsamicznego. 

RISOTTO 
Składniki: 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 
2 łodygi selera naciowego, kawałek 
masła, nieco oliwy, 150 g ryżu arborio, 
80 ml białego wina, wywar warzywny  
lub mięsny

Na oliwie lub oliwie z masłem zeszklij nieco 
cebuli pokrojonej w kostkę, razem  
z czosnkiem i selerem naciowym. Wsyp ryż 
(arborio lub inny krótkoziarnisty) do warzyw  
i smaż chwilę, aż stanie się szklisty. Wlej białe 
wino, poczekaj, aż odparuje, i stopniowo 
uzupełniaj gorącym wywarem mięsnym  
lub warzywnym. Ryż musi się ugotować,  
ale zachować jędrność. Zdejmij rondel  
z ognia, wsyp nieco startego parmezanu, 
dodaj kawałek masła, zamieszaj i odstaw  
pod przykryciem na 3 minuty.
 

W SZCZEGÓLE
Stół drewniany, niebieskie lny  
i ściereczki, szary talerz, egipskie ręcznie 
dmuchane szkło, NAP; miedziana misa, 
KAPRYS; srebrne sztućce, BAZAR  
NA KOLE
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Są dzieci, które  
uwielbiają carpaccio  
i krwisty stek.  
W szkole nie jadają 
obiadów, bo do risotto 
nie dodaje się wina, 
a sos pomidorowy nie 
pachnie prawdziwymi 
pomidorami
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CARPACCIO Z KALAREPY 
Składniki: 1 kalarepa, sól morska,
pieprz, oliwa lub olej rzepakowy

Kalarepę obierz, pokrój w cienkie plastry,  
obsyp solą morską i pieprzem, skrop dobrą 
oliwą lub dobrym olejem rzepakowym.

LEMONIADA
Składniki: sok z 2 limonek lub cytryn, 
2 łyżki cukru trzcinowego, lód, woda 
gazowana, kilka listków mięty

Wymieszaj sok z owoców z cukrem, aż się 
rozpuści, dodaj kostki lodu, wodę gazowaną  
i listki lub całe gałązki mięty.

Kontakt do Kuchni Funkcjonalnej na str. 172 
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Ulubione menu 
dziewięciolatka smakosza
zaczyna się i kończy  
na sałacie!  
Ale z dodatkiem  
słodkiej gruszki  
 

SAŁATA
Weź tak różne sałaty, jakie tylko uda ci się 
zdobyć. Umyj liście i strząśnij z nich  
wodę. Jedną kalarepę obierz i pokrój  
w plastry. Gruszkę przekrój na pół, połówki  
na podłużne, cienkie cząstki. Świetnie 
sprawdzą się także wszelkie kiełki lub 
mikrozioła oraz twardy kozi ser. Smak sałaty 
dopełni prosty winegret. Wystarczy  
do słoika wlać sok z 1-2 cytryn, doprawić 
sporą szczyptą soli morskiej, pieprzu, 
odrobiną miodu. Jeszcze tylko dwa razy 
więcej oliwy extra vergine niż soku z cytryny,  
i gotowe. Zakręć słoik i porządnie potrząśnij, 
żeby wymieszać składniki. Sos powinien 
zgęstnięć i utworzyć emulsję
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