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Wstęp

W ostatnich latach polscy kucharze promują kuchnię polską i regionalną, przygotowując 
potrawy w nowoczesnym wydaniu i na wysokim poziomie pod względem jakościowym, 
o wyjątkowych walorach smakowych. Zdobywają prestiżowe nagrody w konkursach ga-
stronomicznych i telewizyjnych programach kulinarnych, wpływają na wzrost standardu 
funkcjonowania polskich restauracji i opracowują receptury potraw współczesnych opar-
tych na tradycyjnych przepisach oraz lokalnych surowcach i produktach żywnościowych, 
ale z wykorzystaniem nowoczesnych technik gotowania. Biorąc przykład z najlepszych 
światowych szefów kuchni, polscy kucharze starają się, aby ich restauracje trafiły na stro-
ny powszechnie znanego przewodnika Michelin. Znalezienie się w nim to potwierdzenie 
opanowania sztuki restauracyjnej niemalże perfekcyjnie.

Trendy w gastronomii bardzo szybko się rozwijają i prawie każdy kraj stara się za nimi 
nadążać. Zdrowy styl życia stał się modą – konsumenci chcą wyglądać ładniej i żyć dłużej, 
a bez dobrego odżywiania się nie osiągną tego celu. Stąd też duże zainteresowanie gości 
zyskały restauracje prozdrowotne, bio- (z potrawami przygotowanymi na bazie żywności 
ekologicznej), slow food z kuchnią molekularną – używane w nich surowce i produkty 
żywnościowe są najwyższej jakości. Połączenie polskiego dziedzictwa kulinarnego i współ-
czesnej kuchni daje zadowalające rezultaty, czego przykładem jest wybrana restauracja 
„Atelier Amaro” w Warszawie. Za pomocą nowoczesnych technik oraz dawnych przepisów 
kulinarnych i zapomnianych produktów szef kuchni Wojciech Modest Amaro stał się jednym 
z popularniejszych polskich kucharzy XXI w. Stworzył on kuchnię autorską, co potwierdza 
fakt, że indywidualizm oraz osobowość są niezbędne przy osiągnięciu sukcesu w karierze 
zawodowej i zdobyciu wysokiej pozycji na nie tylko warszawskim rynku gastronomicznym, 
ale przede wszystkim ogólnokrajowym.
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Celem opracowania jest przedstawienie kuchni molekularnej wykorzystującej tradycyjne 
produkty żywnościowe na przykładzie restauracji „Atelier Amaro” w Warszawie, uznanej 
w 2016 r. w przewodniku Michelin1 za jedną z dwóch najlepszych restauracji w Polsce.

Zakres pracy obejmuje:
 – zaprezentowanie krótkiej charakterystyki przewodnika Michelin wraz z wyjaśnieniem 

oznaczeń oraz podaniem najlepszych polskich restauracji według przewodnika Mi-
chelin w roku 2016;

 – przedstawienie charakterystyki kuchni molekularnej oraz różnych jej technik, urządzeń, 
sprzętów i środków w badanej restauracji „Atelier Amaro”;

 – opisanie działalności gastronomicznej warszawskiej restauracji „Atelier Amaro” z jedną 
Gwiazdką wraz z przedstawieniem przykładowego menu.
W pracy wykorzystano materiały wtórne, które stanowiły czasopisma branżowe oraz 

publikacje zwarte w literaturze przedmiotu. Posłużyły one do przygotowania części teo-
retycznej pracy dotyczącej charakterystyki przewodnika Michelin i kuchni molekularnej. 
Praca została napisana na podstawie obserwacji własnych (w tym badań terenowych) 
autorów oraz informacji pochodzących z dostępnej literatury przedmiotu i stron interne-
towych. Ma charakter opracowania monograficznego. Przygotowano ją metodą opisową 
oraz wzbogacono fotografiami.

Polskie restauracje w przewodniku Michelin

Przewodnik Michelin (fr. Guide Michelin) jest to seria przewodników po krajach Eu-
ropy i świata, wydawanych przez francuskie przedsiębiorstwo Michelin. Firma ta, poza 
produkcją opon, wydaje słynne mapy oraz przewodniki. Pierwsza edycja przewodnika, 
opisująca Francję, ukazała się w 1900 r.

Przewodniki Michelin podzielić można na:
Czerwone Przewodniki (fr. le Guide Rouge)2 – to seria przewodników gastronomicz-

nych, opisujących hotele i restauracje. Znajdują się tam dokładne opisy lokalu, serwowa-
nych potraw, obsługi i wystroju. Dodatkowo umieszcza się w nim wykaz trzech specjalności 
kulinarnych danej restauracji. Guide Michelin jest to termin odnoszący się do Czerwonego 
Przewodnika, który nagradza Gwiazdkami Michelin najlepsze restauracje. Gwiazdki zostały 
wprowadzone przez braci Andrègo i Èdouarda Michelin. Obecnie Czerwone Przewodniki 
publikowane są przez Michelin w ponad 12 krajach, w których można znaleźć ponad 45 
tys. europejskich hoteli i restauracji;

 – Zielone Przewodniki – to seria przewodników turystycznych opisujących miasta, 
regiony i państwa pod kątem ich atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej. Zielone 

1 Czwarty rok z rzędu utrzymuje się w rankingu. Od roku 2013 do roku 2015 była jedyną restauracją w Pol-
sce wyróżnioną Gwiazdką Michelin. W roku 2016, obok restauracji „Atelier Amaro”, jedną gwiazdkę otrzymała 
warszawska restauracja „Senses”, znajdująca się niedaleko stacji metra Ratusz Arsenał przy ulicy Bielańskiej. 
Szefem kuchni tej restauracji jest Włoch – Andrea Camastra. „Senses” otrzymała Gwiazdę Michelina głównie za 
umiejętność połączenia tradycyjnych smaków z innowacyjnością przy zachowaniu elegancji i nowoczesności.
2 Najstarszy i najbardziej popularny przewodnik po europejskich hotelach i restauracjach.
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Przewodniki istnieją dla wszystkich regionów Francji oraz dla wielu innych krajów, 
regionów i miast.
Przewodnik Michelin Main Cities of Europe (Główne miasta Europy) jest uznawany 

za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie – stanowi numer jeden pod względem 
wysokości sprzedaży, historii i reputacji. Wszelkie informacje praktyczne w nim zawarte, 
rankingi lokali oraz przyznane wyróżnienia są sprawdzane oraz aktualizowane każdego 
roku. Inspektorzy ponownie odwiedzają poprzednio ocenione lokale, a także te, które 
jeszcze nie znalazły się na stronach przewodnika. W przewodniku Main Cities of Europe 
restauracjom przyznawane są następujące symbole3:

 – Gwiazdki Michelin – za walory smakowe potraw (do trzech gwiazdek);
 – Bib Gourmand – za stosunek jakości do ceny;
 – symbole sztućców (w formie graficznej: łyżka i widelec) – za wystrój, jakość obsługi, 

atmosferę lokalu (do pięciu symboli sztućców).
Gwiazdki Michelin to odznaczenia dla wybitnych szefów kuchni na rynku gastronomicz-

nym. Posiadanie tego najważniejszego odznaczenia to zaszczyt i prestiż dla restauratorów. 
Trzygwiazdkowa skala oceny wygląda następująco:

 – 1 Gwiazdka – oznacza bardzo dobrą restaurację w swojej kategorii;
 – 2 Gwiazdki – oznaczają restaurację z rewelacyjną kuchnią wartą odwiedzenia;
 – 3 Gwiazdki – oznaczają restaurację z wyjątkową kuchnią wartą specjalnej podróży 

(potrawy są przyrządzane ze szczególną uwagą i z najlepszych składników, często 
rzadkich lub trudno dostępnych).
Decyzję o uhonorowaniu tym najbardziej prestiżowym tytułem podejmuje kolegialnie 

aż trzech inspektorów Michelin. Osobnym wyróżnieniem przyznawanym restauracjom 
jest Wschodząca Gwiazdka, która oznacza bardzo duże szanse na zdobycie właściwe-
go symbolu w latach kolejnych. Tak właśnie było w przypadku warszawskiej restauracji 
„Atelier Amaro”, która rok po otrzymaniu Wschodzącej Gwiazdki zdobyła pełnoprawny 
tytuł w roku 2013.

W 1955 roku zostało wprowadzone wyróżnienie Bib Gourmand przyznawane re-
stauracjom z bardzo dobrym jedzeniem, ale za rozsądną cenę. Nazwa ta pochodzi od 
ludzika Michelin, który ma na imię Bibendum4 i od lat jest symbolem oraz maskotką tegoż 
francuskiego przedsiębiorstwa5. Ludzik przypomina swoim wyglądem połączone ze sobą 
białe opony. Restauracje z tym oznaczeniem oferują cenę poniżej średniej rynkowej, nie 
obniżając tym samym jakości dań. W kolejnych latach utworzono dodatkowe wyróżnienie 
dla restauratorów. Symbol „S”, czyli sztućce (łyżka i widelec), przyznawane są za: wystrój, 
jakość obsługi, atmosferę lokalu. Skala oceny jest pięciostopniowa: od jednego symbolu 

3 http://ccifp.pl/kolejny-sukces-polskich-restauracji-czerwony-przewodnik-michelin-main-cities-of-europe-2016 
[3.05.2016].
4 Nazwa „Bibendum” pochodzi od łacińskiej sentencji Nunc est bibendum, czyli „Pora pić”, z Ody XXXVII Ho-
racego, która została umieszczona na jednym z pierwszych plakatów z tą postacią.
5 Jest to jeden z najstarszych zarejestrowanych znaków towarowych, zaprezentowany po raz pierwszy podczas 
wystawy światowej w Lyonie w 1894 r.
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do pięciu symbolów sztućców. Restauracji z oznaczeniem „S” jest zdecydowanie więcej 
niż z Gwiazdką Michelin.

Gwiazdka Michelin niezmiennie od wielu lat jest uznawana za najwyższe wyróżnienie 
sztuki kulinarnej i jednocześnie stanowi marzenie właścicieli restauracji. Uwzględnienie 
lokalu w przewodniku to decyzja inspektorów Michelin, którzy opiniują i przygotowują 
rekomendacje6. Wizyty inspektorów są zawsze anonimowe, aby zapewnić najwyższą 
wiarygodność i obiektywizm oceny. Inspektor może ujawnić swoją tożsamość, jednak 
dopiero po uregulowaniu rachunku. W przeciwieństwie do Gwiazdek Michelin, które 
przyznawane są kolegialnie, decyzję o umieszczeniu restauracji w przewodniku może 
podjąć jeden inspektor7.

Edycja przewodnika Main Cities of Europe z roku 2016 opisuje w sumie 3660 restau-
racji i hoteli z 44 największych miast w 20 krajach Europy. W porównaniu z rokiem 2015 
liczba rekomendowanych lokali wzrosła, gdyż wówczas wyniosła 2286.

Najlepsze restauracje w Polsce od kilku lat są notowane wyłącznie w zbiorczym prze-
wodniku Michelin Main Cities of Europe, podczas gdy dla innych państw, takich jak: Fran-
cja, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, tworzone są osobne przewodniki po tamtejszych 
lokalach. Od roku 1997 w przewodniku zbiorczym wyróżnia się najlepsze warszawskie 
restauracje. W 2008 r. dołączyły do nich wybrane restauracje z Krakowa. Do chwili obecnej 
tylko te dwa polskie miasta reprezentowane są w przewodniku.

W tegorocznej edycji (2016) przewodnika Michelin Main Cities of Europe (fot. 1) 
pojawiła się rekordowa liczba polskich restauracji. Dla restauratorów z całego świata 
już samo znalezienie się tam jest dużym sukcesem. W edycji z 2016 r. uwzględniono 52 
restauracje z Polski, w tym 28 z Warszawy oraz 24 z Krakowa (tab. 1)8. Listy lokali z tych 
miast nie tylko się powiększyły – w roku 2015 opisano w sumie 45 restauracji. Wynika to 
z charakteru pracy inspektorów Michelin, którzy co roku weryfikują swoje oceny, przez 
co część lokali znika z przewodnika, a zastępują je inne. W edycji z 2016 r. inspektorzy 
Michelin opisali aż 13 nowych restauracji z Polski. Z przewodnika usunięto 3 lokale ze 
stolicy, ale dołączono do niego 7 nowych, jeśli zaś chodzi o Kraków, z zestawienia zniknęły 
3 restauracje, które zostały zastąpione 6 nowymi.

Dodatkowo krakowska restauracja „Zazie”, która w tym roku dołączyła do przewodnika 
Michelin, otrzymała od razu symbol Bib Gourmand oznaczający korzystny stosunek jakości 
do ceny. W ostatnich latach takim wyróżnieniem mogły pochwalić się jedynie lokale z War-
szawy – „Brasserie Warszawska” oraz „Butchery and Wine”, które utrzymały swoje noty.

6 A. Holowkow, Standardy Michelin. Kuchnia bez tajemnic. Seanse kulinarnej magii z jej pełnym wykryciem, 
Odessa 2014.
7 http://ccifp.pl/kolejny-sukces-polskich-restauracji-czerwony-przewodnik-michelin-main-cities-of-europe-2016 
[3.05.2016].
8 http://restaurantica.pl/2016/03/09/gwiazdki-michelin-2016 [3.05.2016].
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Fotografia 1. Okładka Czerwonego Przewodnika Michelin Main Cities of Europe w roku 2016
Źródło: http://restaurantica.pl/2016/03/09/gwiazdki-michelin-2016/.

W tabeli 1 zestawiono najlepsze restauracje w Polsce według oceny zamieszczonej 
w przewodniku Michelin w roku 2016.

Tabela 1. Restauracje w Polsce wyróżnione w przewodniku Michelin – edycja 2016

Najlepsze polskie restauracje w roku 2016 według Michelin
typ wyróżnienia nazwa restauracji

Warszawa (28 restauracji)
4 symbole sztućców „Amber Room”

3 symbole sztućców, Gwiazdka Michelin „Atelier Amaro”, „Senses”

3 symbole sztućców „Belvedere”, Michel Moran – „Bistro de Pa-
ris”, „Tamka 43”, „Platter by Karol Okrasa”

2 symbole sztućców, Bib Gourmand „Brasserie Warszawska”

2 symbole sztućców

„Nolita”, „AleGloria”, „Salto”, „La Rotisserie”, 
„Signature”, „Dom Polski” (ul. Francuska), 
„Concept 13”, „U Fukiera”, „Strefa”*, „Dom 
Polski”* (ul. Belwederska, „U Kucharzy”*

1 symbol sztućców, Bib Gourmand „Butchery and Wine”
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1 symbol sztućców
„Winosfera”, „Merliniego 5”, „Delizia”, 

„Qchnia Artystyczna”, „L’enfant terrible”*, 
„Opasły Tom”*, „Dom Wódki”*, „Hoża”*

Kraków (24 restauracje)

3 symbole sztućców „Copernicus”, „Trzy Rybki”, „Wentzl”

2 symbole sztućców

„Szara”, „Kogel Mogel”, „Pod Baranem”, 
„Jarema”, „Cyrano de Bergerac”, „Corse”, 

„Studio Qulinarne”, „Szara Kazimierz”, 
„Amarylis”*

1 symbol sztućców, Bib Gourmand „Zazie”*

1 symbol sztućców

„Sąsiedzi”, „Bianca”, „La Campana”, „Fari-
na”, „Ed Red”, „Del Papá”, „Zakładka”, „Pod 
Nosem”*, „Bottiglieria 1881”*, „Miodova”*, 

„Hana Sushi”*

* – restauracja dołączyła do rankingu w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://czerwonywidelec.pl/gwiazdki-michelin [3.05.2016].

W roku 2016 poza restauracją „Atelier Amaro”, która utrzymuje Gwiazdkę Michelin 
od roku 2013, tym prestiżowym wyróżnieniem została nagrodzona kolejna warszawska 
restauracja – „Senses”. Inspektorzy Michelin docenili „Senses” za połączenie tradycyjnych 
smaków z nowoczesnym podejściem do gotowania. Określili kuchnię w tej restauracji 
jako innowacyjną, elegancką i nowoczesną. Sukces lokalu „Senses” był nieoczekiwany, 
gdyż nie poprzedziło go wyróżnienie Wschodzącej Gwiazdki, które oznacza bardzo duże 
szanse na zdobycie właściwego tytułu w kolejnych latach.

Restauracja „Atelier Amaro” wykorzystuje kuchnię molekularną w oferowanym menu. 
W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki kuchni molekularnej i opisano jej techniki, 
które są stosowane w badanej restauracji.

Kuchnia molekularna w restauracji, jej techniki, urządzenia 
i sprzęty oraz substancje

W latach 80. pojawił się oryginalny nurt w kulinarіach – gastronomia molekularna. 
Sam termin trаktowano wówczаs dość szeroko jаko „nowe pole do eksperymentów 
fіzyczno-chemcznych і kulinarnych”. Głównymi celami i założeniami były: tworzenie zupeł-
nie nowych, niekonwencjonalnych potraw, stosowanie różnych urządzeń i metod. Później 
z szerokiego pojęcia gastronomii molekularnej wyselekcjonowała się gałąź, nazywana 
kuchnią molekularną (kuchnią kreatywną). Jednocześnie nastąpił przеłom w rozumiеniu 
kuchni opartеj na tradycyjnych metodach przyrządzania potraw.

Nazwa kuchni molekularnej wzięła się od „molekuł”, czyli cząsteczek. W kuchni tej 
chodzi o rozbijanie na cząsteczki. Jej początki sięgają końca lat 80. XX w. i związane 
są z węgierskim fizykiem Nicholasem Kurtim oraz francuskim chemikiem Hervèm 
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Thisem9, którzy badali m.in. wzajemne oddziaływanie związków chemicznych zawar-
tych w różnych produktach.

Kuchnia mоlekularna zrywa z wcześniejszą wizją gotоwania. Jej celem jest оsiągnięcie 
idealnegо, czystegо i udoskonalonego smaku potraw – serwоwanych w nоwych zaska-
kujących formach i kształtach. Polega na łączeniu nauki z naturą z użyciem techniki 
pozbawionej tradycyjnej obróbki cieplnej10.

Wystrój zaplecza kuchennego w restauracjach wykorzystujących kuchnię molekularną 
nie przypomina typowych kuchni w lokalach gastronomicznych. Niepotrzebne są garnki, 
brytfanny czy patelnie, nie ma potraw przyrządzanych na czas. Kuchnia taka wygląda 
bardziej jak laboratorium, w którym kucharze wykorzystują elementy fizyki, chemii czy 
biochemii. W czasie „gotowania” tworzą swoje dzieła sztuki kulinarnej. Są to czasami 
tak fantastyczne i nadzwyczajne kompozycje, że można wystawiać je jako eksponaty 
w galeriach sztuki czy muzeach.

Na całym świecie wielu wybitnych szefów kuchni wykorzystuje zasady fizyki i chemii 
przy kreowaniu swoich potraw – w celu „uczynienia niemożliwego możliwym”. Wielu z nich 
nie chce się jednak identyfikować z kuchnią molekularną. Wolą mówić o sobie jako o eks-
perymentatorach poszukujących innowacyjnych rozwiązań w sztuce kulinarnej i odcinają 
się od surowych zasad nauki. Chcą przyjеmnie zаskakiwаć smakoszy przеz kontrаsty 
form, aromatów i smаków.

Uważa się, że w latach 60. XX w. wspomniany już węgierski fizyk Nicholas Kur-
ti, który był jednym z twórców bomby atomowej, wymyślił deser o nazwie „Alaska 
wywrócona na nice”, czyli zimny na zewnątrz, gorący w środku. Jednak dopiero 
w 1988 r. Nicholas Kurti wraz z francuskim fizyko-chemikiem Hervém Thisem11 po raz 
pierwszy użyli publicznie nazwy „kuchnia molekularna” i od tego momentu zaczęła 
się nowa kulinarna epoka. Z definicji kuchnia molekularna jest naukową dyscypliną 
zawierającą w sobie procesy fizyczne i chemiczne, które pojawiają się w trakcie 
gotowania. Dotyczy ona mechanizmów ukrytych za transformacją składników w pro-
cesie gotowania oraz społecznych, artystycznych i technicznych komponentów 
kulinarnego fenomenu12.

Najbardziej słynnymi przedstawicielami kuchni molekularnej na świecie są przede 
wszystkim: bracia Ferran i Albert Adriánowie13, Heston Blumenthal14, Bruno Goussault, 
Georges Pralus, Homaro Cantu czy Heiko Antoniewicz15. Dzięki ich ogromnej pracy 
w zakresie gastronomii molekularnej, wielkiemu zaangażowaniu w badania powstało 
wiele książek, programów telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych czy produktów 

9 H. This, Molecular Gastronomy. Exploring the Science of Flavor, Columbia University Press, New York 2008.
10 E. Ignacionek, Kulinarne science fiction, „Poradnik Restauratora” 2009, nr 4, s. 16–17.
11 H. This, Molecular Gastronomy…, op. cit.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_gastronomy [3.05.2016].
13 F. Adriá, A. Adriá, J. Soler, A Day at elBulli. An Insight Into the Ideas, Methods and Creativity of Ferran Adriá, 
Phaidon, London 2010.
14 H. Blumenthal, The Fat Duck Cookbook, Bloomsbury Publishing PLC, London 2009.
15 H. Antoniewicz, Molekulare Basics. Grundlagen und Rezepte, Matthaes Verlag, Stuttgart 2009.
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niezbędnych do przygotowania potraw kuchni molekularnej w warunkach domowych16. 
W Polsce kierunek ten reprezentują m.in. Jean Bos17 i Wojciech Modest Amaro.

Początki, które wpłynęły na powstanie pojęcia kuchni molekularnej w latach 80. XX w., 
sięgają XVII w. – czasu wynalezienia przez naukowców żelatyny we Francji. Natomiast 
w Chinach i Japonii wyprodukowano środek żelujący agar-agar na początku XVIII w. 
W latach 70. XX w. została odkryta metoda gotowania w próżni (sous vide), która dała 
podstawy do rozwoju kuchni molekularnej. Na początku XXI w. w ekskluzywnych restau-
racjach zaczęto podawać potrawy kuchni molekularnej.

W restauracji z kuchnią molekularną karta dań służy jedynie przypomnieniu konsu-
mentowi o kolejności kulinarnych doznań. Ze względu na długi proces produkcji potraw 
molekularnych wybieranie ich na miejscu nie jest możliwe. Przygotowanie niektórych 
potraw trwać może nawet kilka dni. Powolny sposób ich powstania przyczynia się do 
wysokich cen dań.

Wyróżnia się wiele technik stosowanych w kuchni molekularnej18. Podstawowymi 
technikami są19:

 – sferyfikacja – pomaga uzyskać wielosmakowe żelowe kuleczki o rozpływającej się 
zawartości. Klasyczną pozycją w molekularnym menu, jaką można otrzymać, stosując 
tę metodę jest kawior, także jajka, gnocchi, ravioli. Składniki używane w sferyfikacji są 
pochodzenia naturalnego i mogą je spożywać wegetarianie. Należą do nich: alginian 
sodu, mleczan wapnia, glukonolaktan wapnia, chlorek wapnia;

 – dekonstrukcja – polega na zmianie prezentacji poszczególnych składników przy jedno-
czesnym zachowaniu, a czasem nawet wzmocnieniu charakterystycznego smaku. Moż-
na ją zastosować w przypadku każdej potrawy20. Jeśli chcemy dokonać dekonstrukcji, 
każdy składnik musi być potraktowany osobno. Kucharz przygotowujący danie zmienia 
i przekształca wygląd, teksturę, formę, a także temperaturę. Oznacza to, że w jednym 
daniu można zawrzeć galaretkę, piankę, coś chrupiącego i zimny składnik. Wygląd 
radykalnie odróżnia je od oryginału, jednak zachowuje ono zasadniczy charakter21;

 – ciekły azot, suchy lód, antygrill – techniki wykorzystujące chłodzenie czy mroże-
nie22. Ciekły azot23 to skroplony azot, który jest wrzącym płynem o temperaturze 
-195,8°C. Przechowuje się go w pojemniku zwanym naczyniem Dewara, potocznie 
„dewarem”. Przy jego użyciu można uzyskać spektakularne efekty, a samo spożywanie 
produktów poddanych jego działaniu jest wyjątkowym kulinarnym przeżyciem. Mgła 

16 http://www.moleculargastronomynetwork.com [3.05.2016].
17 Belgijski mistrz sztuki kulinarnej, jeden z najlepszych kucharzy na świecie, wprowadził w Polsce kuchnię 
molekularną.
18 E. Czarniecka-Skubina, R. Korzeniowska-Ginter, Techniki wykorzystywane w kuchni molekularnej, [w:] Tech-
nologia gastronomiczna, red. E. Czarniecka-Skubina, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 570.
19 http://kuchniamolekularna.pl [3.05.2016].
20 G.S. Yek, K. Struwe, Deconstructing Molecular Gastronomy, „Food Technology” 2008, nr 62, s. 34–45.
21 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine. The Art and Science of Cooking, vol. 3: Animals and 
Plant, The Cooking Lab, Bellevue 2011.
22 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine. The Art and Science of Cooking, vol. 2: Techniques and 
equipment, The Cooking Lab, Bellevue 2011.
23 Azot jest gazem stanowiącym 78% powietrza, którym oddychamy.
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z zamrożonych pianek i ziół wydostaje się nosem i ustami, co dla osób, które nigdy 
nie miały styczności z ciekłym azotem, jest zaskoczeniem. Z pomocą ciekłego azotu 
można przyrządzać różnego rodzaju lody, sorbety, pianki, desery, a także ciepło-zimne 
potrawy. Lody przyrządzone z użyciem ciekłego azotu są bardziej kremowe i jednolite 
niż w przypadku tradycyjnego mrożenia.

 – Suchy lód, tak samo jak ciekły azot, powstaje z gazu, z tą różnicą, że jest to zestalony 
dwutlenek węgla o temperaturze -78,5°C. W przeciwieństwie do lodu wytworzonego 
z wody nie topi się, a sublimuje (przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w gazowy), 
ochładzając powietrze, które tworzy mgłę. Przy użyciu suchego lodu można osiągnąć 
inne efekty niż przy ciekłym azocie. Sprawia, że produkt poddany jego działaniu staje 
się gazowany oraz przybiera lekko kwaśny smak.

 – Antygrill to płyta kuchenna, która mrozi. Urządzenie utrzymuje stałą temperaturę 
-34,4°C. Płyny, tłuszcze i żele zamarzają na jego powierzchni w przeciągu 30–90 
sekund. Antygrill pozwala zamrażać kremy, pianki, sosy czy purèe. Pomaga również 
stworzyć różnego rodzaju ozdobne kształty i wzory z czekolady czy przygotować 
wpółzamrożone potrawy z chrupiącą powłoczką i chłodnym, kremowym wnętrzem;

 – emulgacja (emulsyfikacja)24 – w wyniku zastosowania tej metody osiąga się efekt 
połączenia substancji niejednorodnych, o różnych właściwościach chemicznych, nie-
mieszalnych25. W emulgacji zastosowanie mogą znaleźć substancje w postaci stałej, 
ciekłej i gazowej. Emulsja może wytworzyć się samorzutnie lub częściej wskutek ruchu, 
czyli tzw. siły ścinającej, którą może być wytrząsanie lub mieszanie. Do stabilizacji 
emulsji bardzo często potrzebny jest dodatkowy środek emulgujący, który stale zwiąże 
ze sobą oba płyny i zapobiegnie rozwarstwianiu. Produkt końcowy emulsji może się 
różnić w zależności od tego, która substancja ulega rozproszeniu. Dwa najbardziej 
obrazowe rodzaje emulgacji to: rozproszenie oleju w wodzie (produktem końcowym 
może być substancja przypominająca majonez lub sos holenderski) i na odwrót: 
wody w oleju (efektem jest masło lub sos winegret). Emulgacja ma szerokie zastoso-
wanie w kuchni. Wspomniane dwa typy dają możliwość stworzenia różnego rodzaju 
sosów, dressingów, mleka, serów, past. Emulgatory dzieli się na dwa typy: naturalne 
i półsyntetyczne. Naturalne emulgatory pochodzą z komórek roślin i zwierząt. Przy-
kładami stabilizatorów roślinnych są: agar-agar, guma ksantanowa, gorczyca, miód 
czy guma guar. Emulgatory odzwierzęce mogą występować w postaci białek, takich 
jak jaja i ziarna soi, które zawierają lecytynę. Inną pochodną zwierząt jest cholesterol. 
Emulgatory półsyntetyczne są to składniki, które występują w naturze, jednak poddane 
przetworzeniu. Często są one wykonane z naturalnie występujących tłuszczów i olejów. 
Ich przykładami mogą być metyloceluloza i karboksymetyloceluloza pochodzące od 

24 Pierwsze wzmianki o zastosowaniu techniki emulgacji datuje się na 1674 r., mimo że kuchnia molekularna 
jest młodą dyscypliną. We francuskiej książce kucharskiej wydanej w tym roku znalazł się przepis na „przodka” 
majonezu – beurre de Provence inaczej zwanego aioli, który jest emulsją.
25 Poza kuchnią molekularną substancje niemieszalne, takie jak olej i woda, nie łączą się ze względu na różnice 
w ich właściwościach chemicznych.



176

celulozy. Lecytyna naturalnie występuje w wielu produktach żywnościowych i może 
być z nich wydobywana;

 – żelowanie – nadaje cieczy fakturę przez obrócenie jej w żel. W świecie kuchni moleku-
larnej żelowanie odgrywa dużą rolę, gdyż umożliwia poddawanie produktów spożyw-
czych szerokiemu wachlarzowi modyfikacji. Zakłada się, że środki żelujące nie powinny 
ingerować w smak produktu, w rzeczywistości jednak mogą wzmacniać odczucia 
smakowe przez pełne pokrycie powierzchni języka. Najbardziej popularną substancją 
żelującą w Polsce jest żelatyna26. Stosuje się też takie substancje jak: agar-agar (znany 
także jako agar), karagen, guma gellanowa, metyloceluloza czy pektyna. W wielu przy-
padkach sprężystość środków żelujących umożliwia nadawanie żywności unikalnych 
kształtów i niespotykanej konsystencji, w szczególności z wykorzystaniem agaru. Za 
jego pomocą można przekształcać płyny w kulki, płatki, makarony;

 – zagęszczanie27 – nowoczesne środki zagęszczające stosowane w kuchni molekularnej 
mają za zadanie zwiększyć lepkość płynnej substancji przy jednoczesnym zachowa-
niu pozostałych jej cech, takich jak smak. Większość środków zagęszczających jest 
wrażliwa na temperaturę i wymaga wzmożonej uwagi podczas gotowania. Technika 
zagęszczania daje wiele korzyści. Pierwszą i najważniejszą jest uczucie, jakie zagęsz-
czona substancja pozostawia na języku. Pomaga uwypuklić smak, sprawić, że potrawa 
nabierze kremowej, bogatej konsystencji. Dzięki tej właściwości można zredukować 
ilość tłuszczu w daniu przy zachowaniu smaku i soczystości. Zagęszczone płyny 
dobrze przylegają do potrawy, nie spływają z niej, a wszelkie zioła lub inne drobne 
cząstki, które w płynie opadłyby na dno, unoszą się w gęstej zawiesinie. Z kolei ciecz 
zagęszczona, a następnie zemulgowana daje stabilniejszą emulsję. Przykładem może 
być sos winegret, którego uprzednie zagęszczenie pozwala na długotrwałą stabiliza-
cję. Do najważniejszych substancji zagęszczających zalicza się: gumę ksantanową, 
maltodekstrynę, karagen, mono- i diglicerydy;

 – piankowanie28 – polega na wprowadzeniu do substancji ciekłej lub stałej pęcherzy-
ków powietrza oraz poddanie jej stabilizacji. Technika ta jest efektowna i uniwersalna. 
W trakcie procesu tworzenia pianki musi być użyta siła mechaniczna, która powinna 
być większa niż zdolność substancji do podziału. Trzeba również dodać stabilizator 
działający jako środek powierzchniowo czynny. Strukturę pianki mogą stanowić różne 

26 Pod koniec lat 90. XX w. Europę dotknęła epidemia tzw. choroby szalonych krów i społeczeństwo masowo 
zaprzestało korzystania z niej, gdyż jest produkowana częściowo z organów zwierzęcych. W efekcie praktycznie 
wycofano żelatynę wołową, a wiele osób do dziś nie używa tego środka w swoich domach, pomimo zapewnień 
producentów, że nie używają oni w jej produkcji surowców bydlęcych.
27 Technika zagęszczania jest znana i bardzo często stosowana w kuchni wschodnioeuropejskiej. Zwykle w celu 
zagęszczenia, w szczególności sosów, stosuje się mąkę lub skrobię. Inną powszechnie stosowaną metodą za-
gęszczania jest odparowywanie wody.
28 Piankowanie jest jedną z technik charakterystycznych dla kuchni molekularnej, choć znane jest od dawna 
również w kuchni tradycyjnej. Jego zastosowanie można obserwować przy sporządzaniu bitej śmietany, ciasta 
na chleb czy pianki w cappuccino. W ostatnim czasie osiąga ono jednak nowy poziom, a to za sprawą wspomnia-
nego Ferrana Adrii, jednego z czołowych szefów zajmujących się kuchnią molekularną na świecie. Postanowił 
on unowocześnić piankowanie – zaczął od rezygnacji z użycia śmietany czy jajek, w zamian za to opracowuje 
przepisy na kombinacje płynów smakowych z powietrzem i stabilizatorami.
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substancje, takie jak woda, białka czy tłuszcze. Konsystencja jest zależna od ilości 
płynu i wielkości pęcherzyków powietrza. Niektóre pianki poddaje się zestaleniu, jak np. 
przy pieczeniu chleba czy sufletu. Pianki mogą mieć dowolny smak, który osiąga się za 
sprawą soków, bulionów, przecierów lub zup. Łączy się je ze środkami stabilizującymi, 
aby zapobiec późniejszemu pękaniu pęcherzyków. Wybór stabilizatorów jest dość 
obszerny i obejmuje środki pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Powszechnie 
stosowanymi, naturalnymi stabilizatorami są agar i lecytyna. W zależności od tego, 
co się przygotowuje, mogą być w tym celu wykorzystywane również żółtka jajek lub 
tłuszcze. Przydatnym sprzętem służącym do utworzenia pianki są: trzepaczki manu-
alne i miksery elektryczne, blendery zanurzeniowe, syfony do ubijania, spieniacze do 
mleka, napowietrzacze do akwarium;

 – gotowanie metodą próżniową (sous vide) – nowoczesna metoda długiego gotowania 
potraw w szczelnie zamkniętych próżniowo workach plastikowych, umieszczonych 
w gorącej wodzie29. Jej nazwa pochodzi z języka francuskiego, a w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „w próżni”. Potrawy przygotowane tą metodą są wyjątkowe, wykwintne, 
charakteryzują je niepowtarzalny smak i jakość. Tą metodą przygotowuje się warzywa, 
owoce, mięsa, ryby czy owoce morza. Produkt końcowy jest zawsze nasycony natu-
ralnym smakiem i aromatem oraz zachowuje wszelkie drogocenne makro- i mikroele-
menty. Naturalne soki są zatrzymane w potrawie, dlatego nie wymaga ona dodawania 
wielu ziół i przypraw, a redukcja produktu podczas gotowania dochodzi do zaledwie 
10%. Sprzęty potrzebne do wykorzystania metody sous vide: urządzenie sous vide 
(termocyrkulatory, wanny, wielofunkcyjne „kombajny” spełniające jednocześnie funkcję 
pakowarki próżniowej), zbiornik na wodę, pakowarka próżniowa;

 – wędzenie – zastosowanie naturalnego, chłodnego dymu do wykończenia potraw, 
których nie można wędzić tradycyjnymi metodami, takich jak: masło, surowa ryba, 
czekolada, napoje, sałatki, zupy, sosy30. Potrzebna jest do tego wędzarka molekularna 
(smoking gun). Urządzenie daje możliwość wystawienia żywności na działanie dymu 
bez użycia ciepła, dzięki czemu pozwala na stworzenie niepowtarzalnych smaków 
i aromatów. Można je zastosować zarówno przed gotowaniem, jak i po gotowaniu. 
Wędzarki są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Do wytworzenia dymu można użyć 
wiórków z drewna, liści herbaty, przypraw, tytoniu a nawet kwiatów. Rezultatem jest 
lekko wędzony posmak i aromat;

 – liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. W metodzie tej roz-
puszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. 
Umożliwia suszenie produktów termolabilnych (nieodpornych na ogrzewanie);

 – dehydratacja – usunięcie ze związku chemicznego atomów wodoru i tlenu w stosunku 
atomowym 2:1, czyli w takim jak w wodzie lub też usunięcie cząsteczek wody z uwod-
nionego związku chemicznego.

29 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine…, vol. 2: Techniques and equipment, op. cit.
30 N. Myhrvold, Ch. Young, M. Bilet, Modernist Cuisine…, vol. 3: Animals and Plant, op. cit.
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Kucharze oprócz wymienionych powyżej stosują następujące urządzenia i sprzęty: 
dehydratory, wirówki, wyparki rotacyjne, liofilizator, lejki Büchnera, sondy ultradźwiękowe, 
maszyny do waty cukrowej, genеratory ultradźwięków (dо ekstrakcji arоmatów i przeno-
szenia ich z jednych składników na drugie),maszyny Gastrovac (do ekstrakcji aromatów) 
i Pacojet. Testują najróżniejsze kombinacje smakowe, od najbardziej oczywistych do 
takich jak: ryba o smaku czekoladowym, bananowe jajka czy mus z kabanosa. Ekspe-
rymentowanie z kolorem, smakiem i formą sprawia, że niektóre dania mogłyby posłużyć 
jako ,,eksponaty w galeriach sztuki”.

W kuchni molekularnej zastosowanie mają jadalne folie – bardzo cienkie, półprzezro-
czyste arkusze, które natychmiast rozpuszczają się przy kontakcie z wodą. Wyrabia się je 
ze skrobi ziemniaczanej i lecytyny sojowej. Charakteryzują się neutralnym smakiem, więc 
ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Można na przykład przygotować z nich kieszonki 
wypełnione produktami o niskiej zawartości wody, takimi jak: kremy, suszone owoce, miód 
czy owoce morza. Zastosowanie jadalnych folii jest uzależnione wyłącznie od wyobraźni 
kucharza i zawartości wody w składnikach, których chce się użyć wraz z folią. Kucharze 
specjalizujący się w kuchni molekularnej wykorzystują jadalne folie do przyrządzenia takich 
potraw jak: znikające płynne ravioli, przezroczyste kanapki, papierowe koktajle i inne.

Podsumowując, ten nowy nurt w kulinariach związany z kuchnią molekularną został 
określony przez jej twórców „kuchnią przyszłości”. Jednak szanse na to, by stała się co-
dziennością, są nieznaczne. To kuchnia zdecydowanie snobistyczna i raczej na zawsze 
pozostanie tylko kulinarną ciekawostką. Ceny potraw są wysokie, a czas oczekiwania 
tak długi, że przy zrezygnowaniu ze zwykłej kuchni można by dotkliwie odczuwać głód. 
Każda z wymienionych technik wykorzystywana jest do osiągnięcia swoistego efektu, 
choć przyrządzenie potraw tymi metodami bywa czaso- i pracochłonne. 

Działalność gastronomiczna badanej restauracji i wykorzystanie 
kuchni molekularnej w jej ofercie na przekładzie wybranego 
menu

Ogólna charakterystyka badanej restauracji

Restauracja „Atelier Amaro” została otworzona we wrześniu 2011 r. Pracuje tam dwu-
dziestu pracowników. Lokal znajduje się w Warszawie w pobliżu parku Ujazdowskiego. 
Jest to niewielki budynek otoczony zielenią (fot. 2), z salą mogącą pomieścić około 
trzydziestu gości. Na budynku znajduje się hasło promujące restaurację – Where nature 
meets science. Wnętrze jest bardzo proste, ale eleganckie, biało-czarno-szare, zdobio-
ne kilkoma minimalistycznymi dekoracjami (fot. 3). Sala konsumencka jest nowoczesna 
w wykończeniu, klasyczna w wystroju, z dużą, przeszkloną ścianą wychodzącą wprost 
na park przy Agrykoli i olbrzymie, zabytkowe drzewo. Nieduże wnętrze mieści kilka stoli-
ków, a profesjonalna i uśmiechnięta obsługa sprawia, że odczuwa się tam pewien rodzaj 
wspólnoty gości – cała sala razem uczestniczy w swoistej celebracji posiłku.
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Restauracja nie posiada stałej karty menu, natomiast swoim gościom oferuje menu 
degustacyjne w konfiguracjach: „5 moments”, „8 moments” („moment” to jedna potrawa), 
aby zaprezentować możliwości, jakie daje bogactwo naturalne Polski. W piątkowe i so-
botnie wieczory jedyną opcją jest „8 moments”31. Zestaw potraw w „momentach” zmienia 
się zależnie od pory roku. Cena momentów pozostaje niezmienna od otwarcia lokalu, 
niezależnie od ceny produktów. Jest to wkalkulowane w działalność gastronomiczną „Ate-
lier Amaro”. Dzięki pełnemu obłożeniu właściciel restauracji może planować i zachować 
płynność finansową.

Fotografia 2. Restauracja „Atelier Amaro” na zewnątrz
Źródło: http://www.horecanet.pl/Amaro--Restauracja-to przedsiebiorstwo,wiadomosc,10,lipiec,2015.aspx 
[3.05.2016].

Fotografia 3. Wnętrze restauracji „Atelier Amaro”
Źródło: http://www.eventphotographers.pl [3.05.2016].

Wojciech Modest Amaro – właściciel „Atelier Amaro” i szef kuchni (the heart of atelier) 
(fot. 4), dzieli rok na 52 tygodnie i ma zestawy produktów, które czerpie z przyrody w każ-
dym z tych tygodni. Twierdzi on, że taki podział daje mu większą różnorodność składników 

31 http://atelieramaro.pl/restauracja [3.05.2016].
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sezonowych. Wspaniałym dodatkiem do potraw są wina – w „Atelier Amaro” znajduje się 
bogata karta win z całego świata, ale przede wszystkim polskich nalewek, miodów pitnych 
oraz likierów. W wyborze win i innych alkoholi służy pomocą sommelier restauracji Paweł 
Białęcki (the blood of atelier), wicemistrz Europy Środkowej sommelierów32. Restauracja 
jest otwarta w nietypowych godzinach: w porze lunchu (12–14.30, w tych godzinach czynna 
jest kuchnia) od wtorku do soboty – z menu lunchowym, i w godzinach kolacji (18–22.30) od 
poniedziałku do soboty – z menu degustacyjnym. Wizyta w lokalu wymaga wcześniejszej 
rezerwacji. Jest to jedyna restauracja w Warszawie, która otrzymała rekomendację Slow 
Food Polska, co ukazuje staranność w dobieraniu właściwych produktów oraz lokalny 
patriotyzm wyrażony na talerzu33.

Wojciech Modest Amaro do sukcesu swojej restauracji „Atelier Amaro” doszedł stop-
niowo. W 2012 r. jego lokal znalazł się w grupie dobrych nowych europejskich restauracji 
i otrzymał nagrodę Rising Star (Wschodzącej Gwiazdki). Następnie, po roku, po 20 latach 
ciężkiej pracy otrzymał jedną Gwiazdkę Michelin, którą utrzymuje do teraz. Inspektorzy 
Michelin byli pod wielkim wrażeniem wykorzystania lokalnych produktów, innowacyjnego 
stylu gotowania i oryginalnego łączenia smaków.

Na potrzeby „Atelier Amaro” działa laboratorium kulinarne „Atelier Amaro at Home”, 
które znajduje się na ul. Belwederskiej w Warszawie. Tam mistrz kuchni eksperymentuje, 
na nowo definiuje i kreuje polskie smaki w nowoczesnych potrawach. Bierze w nim pod 
uwagę wyzwania kuchni molekularnej, a także uporządkowanie produktów żywnościowych 
zgodnie z kalendarzem natury34.

Fotografia 4. Właściciel restauracji „Atelier Amaro” i szef kuchni – Wojciech Modest Amaro
Źródło: http://platine.pl/atelier-amaro-zdobylo-gwiazdke-michelin-0-1270177.html [3.05.2016].

32 Ibidem.
33 http://atelieramaro.pl/restauracja [3.05.2016].
34 http://www.designalive.pl/laboratorium-modesta-amaro [3.05.2016].
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W czasie studiowania politologii, po ukończeniu technikum elektronicznego, Wojciech 
Modest Amaro wyjechał do Londynu i pracował przez kolejne 10 lat w gastronomii. Bardzo 
ważnym momentem w karierze zawodowej Amaro było spotkanie z Nigelem Davisem ze 
„St. Quentin Brasserie” w Knightsbridge, a także odwiedziny w „Le Gavroche” – słynnej 
restauracji Michela Roux z trzema Gwiazdkami Michelina, czy też kopenhaskiej „Nomy”, 
którą dowodzi charyzmatyczny Rene Redzepi. Upór zaprowadził go też do kuchni Yannicka 
Allèno i Allaina Ducasse’a, kucharzy z trzema Gwiazdkami Michelin. Dzięki przyznanej 
przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną prestiżowej nagrodzie Chef de L’A-
venir Wojciech Modest Amaro odbył w 2008 r. staż u Ferrana Adrii w jego legendarnej 
hiszpańskiej restauracji „El Bulli”, uznawanej za jedną z najlepszych na świecie35. Jej styl 
postarał się zachować w swoim lokalu gastronomicznym.

Koncepcja utworzenia „Atelier Amaro” jest efektem długoletniej pracy oraz logistycz-
nego i finansowego wysiłku, a także pasji. Zanim lokal został otwarty, Wojciech Modest 
Amaro poszukiwał najlepszych składników, ponieważ jego kuchnia to przede wszystkim 
szacunek dla produktu, który ma być jak najświeższy i najlepszej jakości. Odwiedzał roz-
rzuconych po kraju małych, lokalnych producentów, uczył się myślistwa, spędzał długie 
godziny na spacerach po lesie.

Wojciech Modest Amaro jest autorem dwóch książek: Natura kuchni polskiej oraz 
Kuchnia polska XXI wieku, która w 2010 r. otrzymała nagrodę Grand Prix w kategorii 
literatura kulinarna na Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu. Jesienią 
2013 r. został przewodniczącym jury telewizyjnego reality show Top Chef, a wiosną 2014 
r. prowadzącym polską edycję programu Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia. W 2015 r. 
Wojciech Modest Amaro otrzymał tytuł Chef of the Year 2015 Gault&Millau36.

Wybitny szef kuchni propaguje kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu, czyli kuch-
nię polską XXI w. Każdy składnik dania jest wyselekcjonowany, następnie gotowany 
w najlepszy sposób, aby jego bogactwo smakowe nie zostało naruszone. Istotne jest 
też dekorowanie i sposób podania. Właściciel „Atelier Amaro” współpracuje z gospodar-
stwami rolnymi, gdzie każdy surowiec i produkt wyhodowano w przyjaznym środowisku. 
Pokonał on 60 tys. km, przemierzając Polskę w celu znalezienia najlepszych dostawców 
dla swojej restauracji.

W ramach międzynarodowego projektu „Cook it raw”, czyli powrotu do kulinarnych 
korzeni37, stworzonego przez wybitnych szefów kuchni, poszukiwane są inspiracje wśród 
lokalnych produktów z całego świata38. Do projektu przyłączył się Wojciech Modest Amaro 
jako organizator i uczestnik „Cook it raw Poland”, skupiającego 12 największych szefów 
kuchni na świecie. Odkrył on kulinarne bogactwo naszego kraju, m.in. dziczyznę, ryby, 
zioła, owoce leśne, sery, likiery. Wojciech Modest Amaro uważa, że polska kuchnia łącząca 

35 W. Modest Amaro, „El Bulli” – kolacja u Ferrana, op. cit., s. 111.
36 http://atelieramaro.pl/wojciech-modest-amaro [3.05.2016].
37 Początki sięgają roku 2009, kiedy z inicjatywy Renè Redzepiego, szefa kuchni kopenhaskiej „Nomy” (uzna-
nej w latach 2010–2012 za najlepszą restaurację na świecie), podczas szczytu klimatycznego w Kopenhadze 
najwybitniejsi kucharze postanowili stworzyć projekt, który pozwoli im odkryć pierwotną kulturę kulinarną.
38 http://www.smakizycia.pl/kuchnia/slownik-kulinarny/cook-it-raw [3.05.2016].
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cechy: europejskie, włoskie, francuskie, ormiańskie, żydowskie i bizantyjskie stanowi 
unikalną mieszankę smaków.

Przez lata swojej pracy w restauracji Wojciech Modest Amaro stworzył ponad sto 
różnych potraw, a każda z nich jest podawana tylko wtedy, gdy jej składniki są świeżo 
zebrane w środowisku naturalnym. Na przykład w roku jest krótki okres, kiedy w polskich 
rzekach szczupak atakuje i zjada małe kaczki, wówczas w menu „Atelier Amaro” pojawia 
się danie z dzikiego szczupaka. Wojciech Modest Amaro wykorzystuje polskie smaki, aby 
na ich podstawie tworzyć kuchnię autorską – współczesną kuchnię polską, ale głęboko osa-
dzoną w tradycji. Stara się przywrócić miejsce popularnym dawniej owocom i warzywom, 
a dziś zapomnianym, np. salsefia, topinambur, skorzonera, stare polskie odmiany jabłek.

Wykorzystując techniki współczesnej kuchni, Wojciech Modest Amaro stara się, aby 
tradycyjne polskie danie było dobrze skomponowane i przyjęło nowe barwy smakowe. 
Jeśli chce się to osiągnąć, należy stosować takie metody jak39:

 – dodawanie nowych składników – czasem może egzotycznych, ale takich, które będą 
wzmacniały i wyróżniały smak tradycyjnych polskich potraw;

 – wykorzystanie nowoczesnych technologii i urządzeń kulinarnych do tworzenia zaska-
kujących smaków i potrzebnych konsystencji;

 – nowoczesne zaserwowanie i udekorowanie dania, które w dużej mierze wpływa na 
jego postrzeganie.
Tworząc nowe dania, Wojciech Modest Amaro kieruje się podstawowymi zasadami40:

 – posiłek powinien być lekkostrawny i o niskiej zawartości tłuszczu;
 – danie powinno być przygotowane na bazie nowoczesnych europejskich trendów w za-

kresie bezpieczeństwa żywności;
 – wygląd i prezentacja dania powinny być przygotowane w nowoczesnym stylu, z nie-

powtarzalnym charakterem autora;
 – smak potrawy zawsze powinien nawiązywać do tradycyjnych polskich smaków.

Nietypowe menu

W restauracji „Atelier Amaro” gość nie zamawia pojedynczych dań, tylko są do wyboru 
zestawy złożone z „momentów”. Menu zmienia się codziennie, bardziej poważne zmiany, 
które są związane z sezonem, następują mniej więcej raz na tydzień. Zestawy w karcie 
menu dopasowane są do rytmu przyrody. Podział według tygodni w roku jest określany 
jako spirit of time.

Ważny jest także spirit of place, czyli podział produktów według naturalnych kategorii 
występujących w przyrodzie. Może być to: jezioro, rzeka, morze, las, łąka, zagroda, góry 
czy pole. W jednym daniu zestawiane są składniki pochodzące z jednego obszaru, np. 
z jeziora będzie ryba, tatarak, kaczka.

39 I. Zawisza, Wybitni szefowie kuchni, Wyd. Starmedia, Kijów 2014, s. 38.
40 Ibidem.
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Ostatnią kategorią jest spirit of tradition, czyli wykorzystanie tradycyjnych metod kon-
serwowania produktów: wędzenie, marynowanie czy suszenie. Stąd tak często można 
zmieniać kartę, bazuje ona nie tylko na produktach świeżo zebranych, ale i przetworzonych 
tradycyjnymi metodami.

Kolejną cechą odróżniającą kartę menu w „Atelier Amaro” od innych jest fakt, że nie 
są tu dokładnie opisane dania, jedynie zaznaczone 3 podstawowe składniki. Goście aż 
do chwili podania potrawy nie wiedzą, co to dokładnie będzie – kelner objaśnia dopiero, 
gdy przynosi danie do stołu.

Krzysztof Matej jest „prawą ręką” Wojciecha Modesta Amaro (the right hand of atelier). 
Wita gości, wskazuje im stolik, przyjmuje okrycie wierzchnie, podaje kieliszek chablis 
i niewielką, piękną kartę z miękkiego papieru czerpanego z wypisanym hasłowo menu. 
Już od tego momentu zaczyna się prawdziwa „magia”.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dania lekkie, kolorowe i letnie 29 tygodnia roku. Za-
prezentowano potrawy z zestawu „8 momentów”, a także różnego rodzaju „komplementy 
od szefa” restauracji „Atelier Amaro” (fot. 5–21).

Tabela 2. Potrawy z zestawu „8 momentów” przykładowo wybranej karty menu „Atelier Amaro” z 29 
tygodnia roku

Błyszczący, ultracienki, znikający w ustach, lekko 
czosnkowy, mocno wytrawny chips z ziemniaka 

z kroplami żelu z wódki

Fotografia 5.

Chrupiący ogórek z nasionami rzeżuchy 
i kwiatami czarnuszki wypełniony zaskakującym, 

przezroczystym musem z węgorza

Fotografia 6.
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Kwiat nasturcji z czereśnią

Fotografia 7.

Trzy rodzaje pieczywa zaserwowane w woreczku 
z podgrzanymi kamieniami: chleb z czarnuszką 
i palonym sianem, croissant z kminkiem, słodka 

bułeczka z tymiankiem; podane z masłem 
z wędzoną solą

Fotografia 8.

Moment pierwszy:  
POMIDOR/WERBENA/ROZMARYN

Gazowane pomidorki, smażone foie gras, 
werbena cytrynowa oraz delikatny wywar z jabłka 
z dodatkiem rozmarynu, z cudnym, cytrynowym 

posmakiem werbeny

Fotografia 9.

Moment drugi: KRÓLIK/BÓB/LAWENDA
Nerki królicze i bób w emulsji ze szparagów 
i trybuli zwieńczone liśćmi nasturcji, do tego 

odrobina pudru lawendowego

Fotografia 10.
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Cudnie kremowe lody z zielonego groszku 
z pudrem ze stewii i mięty

Fotografia 11.

Moment trzeci: TROĆ/PORZECZKA/
NASTURCJA

Troć sous vide (gotowana 20 minut w 39°C) 
z musem z liści nasturcji, granitą z buraka 

i kwaśnymi czarnymi porzeczkami. Wyjątkowe 
naczynia to część spektaklu – większość plam 

i plamek, dziurki i malunki na talerzu, a nie 
składniki dania

Fotografia 12.

Moment czwarty: OGÓREK/ŻÓŁTKO/KOPER
Wywar z ogórka z żółtkiem sous vide, ogórkiem 

grillowanym i kwiatami kopru

Fotografia 13.

Moment piąty: CUKINIA/RUKIEW WODNA/
MALINA

Żółta i zielona cukinia z lodami z białego buraka 
i koziego sera, kwiatem cukinii, kawiorem z malin 

i rukwią wodną, na dziwacznym, imponującym 
talerzu

Fotografia 14.
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Moment szósty: TURBOT/PAPRYKA/
SŁONECZNIK

Turbot z nasionami słonecznika, koprem 
i pieczoną papryką, podany z jadalnymi kwiatami, 

m.in. z ogórecznikiem i begonią

Fotografia 15.

Moment siódmy: SARNA/SŁÓD/POZIOMKA
Sarna z kaszą gryczaną karmelizowaną 

z maślanką z dodatkiem poziomek w pudrze 
z musztardy

Fotografia 16.

Chips z selera z musem z kurek, smażonym 
szpikiem i kwiatami tymianku

Fotografia 17.

Podane na kamieniu lody z kwiatów maku 
z nasionami gorczycy

Fotografia 18.
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Moment ósmy: BAKŁAŻAN/CZARNY BEZ/DYM
Bakłażan w syropie z czarnego bzu z biszkoptem 

jałowcowym i z liofilizowanymi truskawkami, 
zanurzony w jogurcie z tymiankiem i majerankiem

Fotografia 19.

Podana na lodzie w srebrnej szkatułce 
orzeźwiająca truskawka z lodami pietruszkowymi

Fotografia 20.

Czekoladki własnego wyrobu (opakowanie 
również jest jadalne)

Fotografia 21.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i degustacji dań – „momentów” w „Atelier 
Amaro”.

Źródło fotografii 5–21: http://dania-kontra-ania.blogspot.com/2014/07/atelier-amaro-warszawa.html 
[3.05.2016].

„Przygoda kulinarna” w tej słynnej restauracji nie kończy się na wybranej opcji pięciu czy 
ośmiu momentów. Tak naprawdę momentów łącznie jest aż siedemnaście. Nawet najmniej-
sze, na jeden czy dwa kęsy ,,komplementy” od szefa, każdy „przerywnik” w niekończącym 
kulinarnym przedstawieniu są osobnym momentem. Na początku goście otrzymują do 
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degustacji amus bush (fr. amuse-bouche), czyli drobną przekąskę (wielkości jednego lub 
dwóch kęsów) podawaną jako poczęstunek dla rozbudzenia kubków smakowych. Zachwy-
cająca jest „zabawa” z teksturami, jak np. w lodach z zielonego groszku, gdzie wierzchnia 
warstwa pęka przy ugryzieniu, podobnie jak cienka czekoladowa powłoka w lodach na 
patyku, jednocześnie dostarczając lekkiego jak puch orzeźwienia mięty i słodyczy stewii. 
Można to nazwać oszukiwaniem wszystkich zmysłów człowieka, jak przykładowo w drugim 
momencie, gdzie schowane pod parasolem z liści nasturcji znajdują się pokryte emulsją 
i wyglądające niemal identycznie jak bób i rozpływające się w ustach królicze nerki. Czy 
gazowane pomidorki, które ujawniają swoją nietypową naturę dopiero wtedy, gdy dotkną 
podniebienia. Dodatkowo można również skusić się na degustację polskich alkoholi lub 
pozostać przy winach, których wybór jest bardzo duży.

Oprócz kosztów menu degustacyjnego warto wziąć pod uwagę koszt wina, ewen-
tualnie wody mineralnej, espresso czy proponowanego na początku kieliszka chablis. 
Warto pamiętać o automatycznie doliczanym serwisie (10%) do końcowego rachunku. 
Wnioskując, można stwierdzić, że kolacja czy lunch w tym miejscu nie jest dla każdego 
konsumenta, ale takie doświadczenie kulinarne warto choć raz w swoim życiu przeżyć.

Podsumowanie

Postęp w polskiej dziedzinie kulinarnej w ostatnich latach jest bardzo zauważalny. Co-
raz częściej powstają różnorodne lokale gastronomiczne oparte na nowych tendencjach 
i trendach gastronomicznych. Zjawisko to jest następstwem wzrastającej świadomości 
konsumentów odnośnie do konsumowanych potraw i miejsca ich serwowania. Kucharze 
oraz właściciele polskich restauracji próbują zmienić stereotypy związane z kuchnią 
polską. Najlepsze restauracje w Polsce budują nowy wizerunek smaków tradycyjnych. 
Przy zachowaniu najważniejszych elementów potraw, ale lekkiej zmianie ich wyglądu 
czy dodaniu nowych składników pojawiają się dania, które przedstawiają nowy kierunek 
polskiej gastronomii. Przygotowane są ze świeżych składników i przeważnie lokalnych. 
Taka współczesna kuchnia polska jest serwowana w pierwszej restauracji w Polsce, która 
otrzymała Gwiazdkę Michelin – warszawskiej „Atelier Amaro”.

Gwiazdka Michelin powoduje, że biznes gastronomiczny schodzi na dalszy plan, 
a w jego miejscu pojawiają się osobiste ambicje i rywalizacja pomiędzy szefami kuchni 
o zdobycie Gwiazdki. Z drugiej strony ze względu na rosnącą konkurencję trzeba inwe-
stować w dobre dania, aby być zauważonym przez inspektorów Michelin. Doprowadziło to 
do powstania nowego rodzaju gościa w restauracji, który przede wszystkim skupia się na 
potrawach i ich smaku. Sprzyja temu kuchnia molekularna, która ma na celu osiągnięcie 
perfekcyjnego smaku i wyglądu serwowanych przez kucharzy potraw przy użyciu natu-
ralnych składników w niekonwencjonalnym wykonaniu.

Można stwierdzić, iż polskie dziedzictwo kulinarne i współczesna kuchnia polska w swo-
im harmonijnym połączeniu obecne są w daniach („momentach”) podawanych gościom 
w prestiżowej restauracji „Atelier Amaro” w Warszawie i zyskują kolejnych zwolenników 
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oraz miłośników smacznej, oryginalnej kuchni XXI w. Duże zainteresowanie oraz popu-
larność wśród konsumentów badanej restauracji świadczą, że wykorzystanie polskich 
tradycji kulinarnych w połączeniu z nowoczesnymi technikami przyrządzania potraw 
kuchni polskiej są dobrym pomysłem na osiągnięcie sukcesu kulinarnego – na chwilę 
obecną restauracji „Atelier Amaro” z jedną Gwiazdką Michelin, która w przyszłości ma 
szansę zmienić ją na dwie.
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Streszczenie

W pracy zaprezentowano charakterystykę przewodnika Michelin wraz z wyjaśnieniem oznaczeń 
oraz podaniem najlepszych polskich restauracji według przewodnika Michelin w roku 2016. Przed-
stawiono także charakterystykę kuchni molekularnej oraz opisano różne jej techniki, urządzenia, 
sprzęty i środki. Dokonano charakterystyki działalności gastronomicznej warszawskiej restauracji 
„Atelier Amaro” z Gwiazdką Michelin („gdzie natura spotyka się z nauką”), ukazując wykorzystanie 
kuchni molekularnej w formie kuchni polskiej XXI w. na przykładzie wybranego menu.

Słowa kluczowe: Gwiazdki Michelin, kuchnia molekularna, polskie dziedzictwo kulinarne, re-
stauracja „Atelier Amaro” w Warszawie

Abstract

The paper presents characteristics of guide Michelin and explanation signs and giving the best 
Polish restaurant by guide Michelin in 2016. Presented characterization of molecular cuisine and 
describes its various techniques, equipment, appliances and means. Done characteristics catering 
Warsaw restaurant „Atelier Amaro” from a Michelin star („where nature meets science”), showing 
the use of Polish culinary heritage and molecular cuisine in the form of Polish cuisine XXI century.

Key words: Michelin stars, molecular gastronomy, the restaurant „Atelier Amaro” in Warsaw

NOTKA O AUTORACH

Dr inż. Magdalena Woźniczko – absolwentka SGGW w Warszawie – Wydziału Nauk o Ży-
wieniu Człowieka i Konsumpcji, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie, specjalistka ds. 
żywienia oraz gastronomii w turystyce i hotelarstwie, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz 
niezależny; współpracuje z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie; członek Stowarzyszenia Muzeów na 
Wolnym Powietrzu w Polsce; zainteresowania badawcze: wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego 
Polski w rozwoju i promocji turystycznej regionów, znaczenie kuchni narodowych w turystyce, 
turystyka kulinarna, enoturystyka, walory tradycyjnej kultury ludowej i ich wykorzystanie w tury-
styce etnograficznej; wolny czas: aktywna foodie w podróży, entuzjastka zwiedzania muzeów 
skansenowskich w Polsce i innych krajach europejskich, pasjonatka uwieczniania na zdjęciach 
tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych produktów żywnościowych i potraw, dawnych i współ-
czesnych wnętrz kuchennych (fotografia kulinarna), walorów przyrodniczych i kulturowych Polski; 
współautorka Turystyki kulinarnej (2015), autorka i współautorka 130 artykułów naukowych, opra-
cowań i rozdziałów opublikowanych w monografiach, zeszytach oraz czasopismach naukowych; 
w przygotowaniu Turystyka etnograficzna.
Dr Dominik Orłowski – doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technologii 
żywności i żywienia człowieka, specjalista ds. dziedzictwa kulinarnego oraz gastronomii w tu-
rystyce i hotelarstwie, adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; 
zainteresowania naukowe: turystyka kulinarna, wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego Polski 
i świata w rozwoju oraz promocji turystycznej krajów, regionów i konkretnych miejscowości, 
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żywienie w agroturystyce oraz zagadnienia związane z pożywieniem ludowym, mające swo-
je odzwierciedlenie we współczesnej turystyce kulinarnej i etnograficznej; członek Polskiego 
Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej; członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu 
w Polsce; autor i współautor ponad 120 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w tury-
styce oraz hotelarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju 
turystyki kulinarnej; współautor monografii naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki 
kulturowej, np. Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce (2010), Związki polskiego 
dziedzictwa kulturowego z turystyką (2011), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w tu-
rystyce (2011), w przygotowaniu Przestrzeń turystyki kulturowej (2016); współautor pierwszej 
tego rodzaju publikacji na krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna (2015).


