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MODERNIST CUISINE IN CATERING ESTABLISHMENTS

Wstęp

Współczesna gastronomia wyróżnia się wieloma innowacjami w zakresie stosowanych 
technologii. Wśród takich innowacji wymienić można: kuchnię molekularną, note by note 
czy foodpairing. Nie oznacza to wyparcia tradycyjnej kuchni z zakładów gastronomicznych, 
a jedynie wzbogacenie menu o nowości. Nowe trendy są wyrazem poszukiwania nowych 
form żywności, ale również próbą sprostania coraz większym wymaganiom klientów. 
Obecnie zakłady gastronomiczne dążą do zaspokojenia, oprócz podstawowych potrzeb 
tj. pragnienia i głodu, także potrzeb wyższego rzędu: potrzeb bezpieczeństwa, społecz-
nych, szacunku i uznania oraz samorealizacji (np. potrzeb estetycznych, poznawczych).

Współczesny konsument znudzony standardową ofertą rynku poszukuje nowych do-
znań. Kuchnia modernistyczna to kuchnia przeznaczona dla osób szukających szczególnej 
żywności, odwiedzających zakłady gastronomiczne w celu zaspokojenia potrzeb wyż-
szych, poznawania nowości, degustacji potraw i napojów, w celu czerpania przyjemności 
ze spożywania posiłków. Wszystkie wymienione trendy należą do kulinarnej awangardy 
i wzbudzają zainteresowanie konsumentów. Klienci są ciekawi nowych potraw, ich smaku, 
zapachu i atmosfery zakładów gastronomicznych oferujących kuchnię modernistyczną. 
Z tego powodu są w stanie czekać nawet rok na miejsce w tego rodzaju restauracji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych trendów technologicznych w za-
kładach gastronomicznych na świecie na podstawie literatury przedmiotu. 

Innowacje kulinarne – ujęcie historyczne

Innowacje w technikach kulinarnych towarzyszą nam od zarania dziejów. Jak podaje 
mediewista Malinowski, najbardziej popularnym zabiegiem kulinarnym w średniowieczu 
było pieczenie na wolnym ogniu. Stosowano je z powodu lepszego smaku potraw, a tak-
że w związku z przekonaniem, iż ma ono właściwości oczyszczające, analogiczne jak 
ogień piekielny w stosunku do grzeszników. Średniowieczni kuchmistrzowie znali również 
pozostałe rodzaje obróbki termicznej, takie jak: smażenie, duszenie i gotowanie. Należy 
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zaznaczyć, iż z dwóch ostatnich metod najczęściej korzystała biedota, na której stołach 
królował gulasz . 

Współcześnie do rozpoznawania 4 podstawowych smaków wykorzystuje się: roztwór 
sacharozy do smaku słodkiego, roztwór kwasu cytrynowego – smaku kwaśnego; roztwór 
NaCl – smaku słonego oraz roztwór kofeiny – smaku gorzkiego . Dawniej, poczynając 
od czasów Galena, słodkość przypisywano krwi; kwaśność czarnej żółci, słoność fleg-
mie, a gorycz żółci. W sztuce kulinarnej, podobnie jak i w innych sferach życia, dążono 
do równowagi, przykładowo poddawano produkty zimne i wilgotne obróbce polegającej 
na podgrzaniu i osuszeniu. Nadmienić należy, że cechą charakterystyczną gotowania 
była wieloetapowość przygotowania polegająca na zastosowaniu wielu technik. Ustale-
nie poszczególnych parametrów procesu określano w nietypowy współcześnie sposób. 
W przypadku temperatury bazowano na intuicji, wskaźnikiem jej wysokości był mały 
i duży ogień. Czas obróbki mierzono według czasu potrzebnego na odmówienie modlitw 
lub odmierzając ustaloną odległość (kroki). Na przykład mieszanie sosu trwało tyle co 
trzykrotne odmówienie Modlitwy Pańskiej.

Gastronomia nie służyła tylko do zaspokajania głodu, już w tamtych czasach pełniła 
ona funkcje uzupełniające, zaspokajając również potrzeby rozrywki i estetyczne. Osiągano 
to przez barwienie potraw, nadawanie im zdumiewających kształtów (dania często przy-
pominały inscenizację rycerskich poematów, tekstów religijnych). Dużą atrakcję stanowiły 
żywe zwierzęta, które wcześniej przygotowywano tak, aby przypominały gotowe danie. 
Zwierzęta przy próbie porcjowania ożywały i uciekały ze stołu. Bardzo często potrawy 
dekorowano w ten sposób, by wyglądały jak żywe .

Innowacje kulinarne – współcześnie

Współczesną gastronomię cechuje stałe poszukiwanie nieznanych dotąd smaków, 
odkrywanie nowości czy też dostosowywanie starych przepisów kulinarnych do współ-
czesnych warunków. Trend ten media określiły mianem food hunting . Innowacyjnymi 
technikami w ostatnich latach stały się kuchnia molekularna, note by note, foodpairing 
czy styl food play, łączący wymienione techniki .

Charakterystyka kuchni molekularnej

Kuchnia molekularna jest jednym z nowych kierunków gastronomii, który powstał na 
początku lat 80. w wyniku chęci wdrożenia nauki w sztukę kulinarną. Wkład w tworzeniu 
podstaw teoretycznych kuchni molekularnej mieli francuski chemik Hervé This, węgierski 
fizyk Nicholas Kurti oraz brytyjski profesor nauk fizycznych Peter Barham . W wyniku 
współpracy tych naukowców powstała nowa naukowa dyscyplina – gastronomia mole-
kularna. Jak definiuje ją jeden z jej pionierów Hervé This, jest to: „dział nauki badający 
fizykochemiczne przemiany żywności w czasie gotowania oraz zjawiska sensoryczne 
towarzyszące podczas ich konsumpcji”. Naukowcy zaproponowali też pojęcie kuchni 
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molekularnej. Kuchnia molekularna to nowe podejście do sztuki kulinarnej polegające na 
tworzeniu potraw z użyciem urządzeń i technik oraz surowców niestosowanych dotąd do 
tych celów (rys. 1). Niektórzy kucharze nazywają ten styl gotowania gastronomią moleku-
larną . Prawdopodobnie dlatego pojęcia gastronomia molekularna i kuchnia molekularna są 
często mylone. Techniki gotowania wykorzystujące kuchnię molekularną dla odróżnienia od 
gastronomii molekularnej określa się też jako: gotowanie w oparciu o naukę, molekularne 
gotowanie, kulinologia, kuchnia eksperymentalna czy kulinarna alchemia .

W kuchni molekularnej wykorzystuje się wiedzę z chemii i fizyki, a także techniki znane 
w technologii żywności i laboratoriach, ale niewykorzystywane przedtem w gastronomii. 
Wśród nowych technik, niestosowanych dotychczas w gastronomii, wymienia się dehy-
dratację, emulsyfikację (emulgację), liofilizację, sferyfikację, żelowanie (tab. 1) . Kuchnia 
coraz częściej zaczyna przypominać laboratorium. Celem kuchni molekularnej jest łamanie 
zasad i tradycyjnych przepisów kulinarnych, uzyskanie nietypowych smaków, zapachów, 
tekstur – innych niż ogólnie przyjęte. Zatraca się granica między tym, co jadalne, a co 
nie. Kreuje się również odpowiedni nastrój konsumpcji na podstawie stymulowania wielu 
zmysłów, wywoływania różnych doświadczeń intelektualnych oraz sensorycznych .

Rysunek 1. Cechy kuchni molekularnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Hill, Molecular Gastronomy. Research and Experience, 
ISS Institute, Camberwell 2009, s. 21, 56–57; S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.; M. Warciarek, 
Magiczne sous vide, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 8, s. 14–16; A. Janiak, Sous vide – nowy wymiar 
smaku, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 12, s. 32–34; E. Czarniecka-Skubina, R. Korzeniowska-Ginter, 
Technologie stosowane..., op. cit.

 

Cechy kuchni molekularnej 

Nowe surowce i półprodukty 
niestosowane przedtem w 

gastronomii: np. dodatki do 
żywności (emulgatory, 
stabilizatory, regulatory 

kwasowości), hydrokoloidy 
(agar, ksantan), enzym 

transglutaminaza 

Oryginalne łączenie 
składników o 
intensywnym smaku 

Zastosowa
nie dekonstrukcji 

Nowe 
metody i techniki 

Odstępstw
a od znanej sztuki 

kulinarnej 

Nowe urządzenia i 
narzędzia do przygotowania 

Nowe składniki 

Urządzenia laboratoryjne 
i z przemysłu spożywczego: 

liofilizator 
wyparki rotacyjne 

lejek Büchnera 
wirówki 

urządzenia do mrożenia w ciekłym 
azocie 

dehydratory 
łaźnia z cyrkulatorem 
pakowanie próżniowe 

wędzenie (smoking gun) 
anti grill (mrożenie) 

syfony do bitej śmietany 
sonda ultradźwiękowa 

maszyna do waty cukrowej 
Pacojet 

gastrovac (ekstrakcja aromatów) 
 

Wzmacnia
nie smaku za pomocą 

ultradźwięków 

Nowe podejście 
do konsumenta 

Multisensoryczne 
przeżycie podczas posiłku. 

Kreowanie 
nastroju konsumpcji 

Serwowanie dań 
w postaci tasting menu – 

małe porcje potraw 

Nowe naczynia: 
tubki, probówki, miniaturowe 

butelki, puszki, cegły, 
kamienie, drewno, liście 
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Tabela 1. Charakterystyka technik kulinarnych stosowanych w kuchni molekularnej

Technika Charakterystyka techniki (metody)

Sferyfikacja

polega na kąpieli w roztworze chlorku wapnia płynnego pro-
duktu (np. soku owocowego) połączonego z alginianem sodu, 
a następnie płukaniu w wodzie w celu zatrzymania procesu, 

stosowana do wytworzenia imitacji kawioru i ravioli

Szybkie mrożenie 
(flash freezing, indivi-

dual quick frozen)

użycie ciekłego azotu (temp. ~ -196°C) i suchego lodu (temp. 
- 78°C) do zamrażania, przygotowania lodów (sorbetów, 

sherbetów) o gładkiej konsystencji, „gazowanych” owoców, 
wywoływania efektu „ziejącego smoka”, mrożenia warzyw, 

gotowych potraw, ciasta francuskiego

Żelifikacja
(żelowanie)

polega na przekształceniu rozpuszczalnego zolu (stan 
rozpuszczalny) w żel (stan półstały), stosowana do tworze-
nia żeli o różnych kształtach i formach: musów i galaretek, 
żeli, arkuszy żelowych z użyciem m.in. agaru, karagenów 

i żelatyny

Emulsyfikacja
(emulgacja)

metoda ta używana jest do tworzenia piany z płynów z zasto-
sowaniem lecytyny sojowej lub innych dodatków funkcjonal-

nych (agar, żelatyna, estry sacharozy itp.)

Dekonstrukcja przekształcanie tradycyjnych dań w inne nietradycyjne formy 
(modyfikacje tekstury, kształtu, temperatury)

Sous-vide
(fr. pod próżnią)

gotowanie w ściśle kontrolowanym czasie i temperaturze 
próżniowo zapakowanych surowców

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Barham, The Science of Cooking, Springer, Berlin–Heidel-
berg 2001, s. 143; S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.; R. Barrett, Molecular Gastronomy, http://
rosebarrett.yolasite.com/resources/Molecular%20Gastronomy%20Case%20Study.pdf [15.11.2013]; 
J. Logsdon, Modernist Cooking Made Easy. Getting Started. An Introduction to the Techniques, Ingre-
dients and Recipes of Molecular Gastronomy, CreateSpace Independent Publishing Platform, wersja 
kindle, s.l. 2012, s. 34–108; W.W. Gibbs, N. Myhrvold, Cryogenic Cooking, „Scientific American” 2011, 
nr 305 (2), s. 31; N. Myhrvold, The Art in Gastronomy. A Modernist Perspective, „Gastronomica. The 
Journal of Food and Culture” 2011, nr 11 (1), s. 18–19.

Kucharze korzystający z osiągnięć nauki mają na celu nie tylko zachwycić podniebienia 
gości, lecz także wzbudzić emocje i stymulować inne zmysły, czyniąc konsumpcję swoich 
arcydzieł niczym innym jak tylko małym przedstawieniem.

Do najsłynniejszych kucharzy należy Ferran Adriá, hiszpański szef kuchni, nazywany 
Salvadorem Dalim współczesnej kuchni. Wprowadził on pojęcie molecular movement, 
ruchu, w którym naukowcy współpracują z szefami kuchni. Jest on pierwszym kucharzem, 
który w restauracji „El Bulli” wykorzystał dodatki funkcjonalne do żywności. To twórca jadal-
nej piany utworzonej przy użyciu syfonu, sztucznego kawioru (z wykorzystaniem procesu 
sferyfikacji), foie gras consommé oraz sferyfikowanego oleju. Innym znanym kucharzem 
jest Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni, znany z restauracji „The Fat Duck” oraz 
„The Heston Blumenthal”. Jest on propagatorem zastosowania w gastronomicznej kuchni 
ultrawolnego gotowania, metody sous-vide – gotowania produktów próżniowo zapako-
wanych. Wymyślił m.in. lody jajeczno-bekonowe, żel ananasowy, herbatę jednocześnie 
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zimną i gorącą, owsiankę ze ślimaków i łososia z lukrecją. Wśród znanych twórców 
kuchni molekularnej jest też Grant Achatz, amerykański szef kuchni, obecnie pracujący 
w restauracji „Alinea”. To twórca black truffle explosion – emulsji z soku z czarnych trufli, 
żelatyny, masła, oleju truflowego i soli1.

Wielu słynnych szefów kuchni chociaż wykorzystuje zdobycze gastronomii molekularnej 
podczas przygotowania potraw, nie chce, żeby ich identyfikować z tym pojęciem i woli 
nazwę kulinarnych kreatorów poszukujących nowych rozwiązań w kuchni i do przygoto-
wania nowoczesnych dań i posiłków. Ceny potraw są wysokie a czas ich przygotowania 
długi, co sprawia, że jest do nich ograniczony dostęp2.

Oprócz dań przygotowuje się też napoje molekularne. Molekularna miksologia, znana 
też pod pojęciem barmaństwa molekularnego, cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Polega ona przede wszystkim na manipulowaniu stanem skupienia i właściwościami 
określonych składników, drinki przybierają postać: piany, żelu, galaretki, kawioru3.

Restaurację serwującą kuchnię molekularną od tradycyjnej odróżniają liczba i wielkość 
serwowanych porcji, czas trwania posiłku, bardziej wyszukany sposób ekspozycji czy też 
liczba zatrudnianego personelu (tab. 2). Potrawy kuchni molekularnej są pracochłonne 
i czasochłonne. Ich przygotowanie poprzedzają eksperymenty trwające nawet kilka dni. 
Dobór składników podstawowych, dodatków nadających strukturę i techniki tworzenia 
kształtu końcowego potrawy wymagają czasu. Z tego względu nie ma możliwości wyboru 
w restauracji potraw z karty menu, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja, trzeba też 
przygotować się na długie oczekiwanie na stolik i wysokie ceny4.

Tabela 2. Porównanie restauracji tradycyjnej i serwującej kuchnię molekularną

Cecha Tradycyjna restauracja Restauracja z kuchnią 
molekularną 

Hierarchia

Istnieje ściśle określona hie-
rarchia i specjalizacja w czę-
ści kuchennej (szef kuchni, 

zastępca szefa kuchni, kucharz 
od sosów itp.)

Brak hierarchii* / istnieje trady-
cyjna hierarchia**, swobodna 
wymiana poglądów, podział – 

każdy szef przygotowuje pewne 
potrawy

Liczba serwowanych dań Posiłek 3–4 daniowy (zakąska, 
zupa, danie główne, deser)

Od 30 do 45 dań podczas jed-
nego posiłku (tasting menu)

Wielkość porcji Średnie lub duże Małe lub bardzo małe

Sposób prezentacji Rozmaite sposoby, głównie 
tradycyjne

Artystyczny – minimalizm, 
awangarda

1 G.S. Yek, K. Struwe, Deconstructing Molecular…, op. cit.; B. Hill, Molecular Gastronomy…, op. cit.; Culinary 
Europe – an Exploration of the Current State of Cooking in Europe, red. J. Morris, http://www.stratfordchef.com/
Portals/0/Students/Current/Manuals/Culinary%20Europe%2008-09F.pdf [17.11.2013]; D. Cassi, Science and 
Cooking. The Era of Molecular Cuisine, „EMBO Reports” 2011, nr 12 (3), s. 190–196; S. Ivanovic, K. Mikinac, 
L. Perman, op. cit.
2 J. Korczak, op. cit.
3 A. Drygas, Alkoholowy „strzał” w dziesiątkę, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 6, s. 28–29; S. Ivanovic, K. Mi-
kinac, L. Perman, op. cit.
4 J. Korczak, op. cit.
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Naczynia do serwowania Tradycyjne talerze, półmiski
Tubki, puszki, probówki, pół-
miski i talerze o nietypowych 

kształtach

Czas posiłku 1–2 godziny 3–5 godzin, czasami więcej

Menu Istnieje karta menu Brak karty menu, menu degu-
stacyjne

Liczba personelu

Uzależniona od wielkości lokalu: 
od 12 osób, średnio 12–30, 

duże lokale 40 osób w dwóch 
zmianach

55 kucharzy szykujących dania 
dla 55 gości

Rotacja klientów Kilkukrotna (wielokrotne serwo-
wanie w ciągu dnia)

Pojedyncza (serwowanie raz 
dziennie)

Kontakt gości z szefem kuchni Brak lub ograniczony, szef 
kuchni pracuje w kuchni

Otwarty, potrawy mogą być 
przygotowane przy gościach, 
kucharz opisuje i wyjaśnia, co 

robi

Źródło: S. Ivanovic, K. Mikinac, L. Perman, op. cit.*; W.M. Amaro, „El Bulli” – kolacja u Ferrana, „Trendy” 
2009, nr 1, s. 111**.

Charakterystyka kuchni note by note

Jednym z najnowszych trendów, jaki pojawił się w ostatnich latach w gastronomii, jest 
kuchnia note by note5. Zaproponowana została w 1994 r. przez Thisa jako wynik współpracy 
z Kurtim. Początkowo jej celem było ulepszenie żywności, z czasem stała się impulsem 
do stworzenia dań wyłącznie ze związków prostych6.

W kuchni tej stosuje się związki chemiczne lub ich mieszaniny. Potrawy tworzy się 
z elementarnych składników, tj. wody, sacharydów, aminokwasów, etanolu, lipidów i innych 
związków chemicznych7. Kuchnię note by note można zdefiniować jako: użycie czystych 
związków do produkcji żywności8, a przede wszystkim do stworzenia cech dania: smaku, 
zapachu, barwy, tekstury itd. Daje ona wiele nowych możliwości, ale wykonanie dania jest 
tu trudniejsze niż w kuchni tradycyjnej. Pierwsze próby przyrządzenia potrawy wykonanej 
tą techniką miały miejsce w 2006 r. Stworzyli ją naukowiec This i kucharz Gagnaire. Danie 
note by note nr 1 zaprezentowano w Hong Kongu w 2009 r. Jego składnikami były: woda, 
kwas cytrynowy, białka mleka, maltitol, alginian sodu, mleczan wapnia, glukoza, chlorek 
sodu oraz etanol. Składało się z alginianowych perełek z płynnym rdzeniem, serwowanych 

5 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Discipline…, op. cit.
6 N. Kurti, H. This, The Kitchen As a Lab, „Scientific American” 1994, nr 4, s. 120–123.
7 S. Ashley, Synthetic Food. Better Cooking Through Chemistry, http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/physics/
synthetic-food-better-cooking-through-chemistry [3.03.2015]; A. Gales, Is This What we’ll Eat in the Tuture?, http://
www.bbc.co.uk/news/Magazine-24825582 [3.03.2015].
8 H. This, Celebrate Chemistry. Recent Results of Molecular Gastronomy, „European Review” 2013, nr 21 (2), 
s. 158–174.
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z sherbetem (deser lodowy) oraz cieniutką warstwą chrupiącego peligot (karmel z glukozy). 
Od tamtej pory powstają kolejne dania note by note9.

This zaznacza, że kuchnia note by note nie ma na celu wyprzeć tradycyjnej kuchni, 
a jedynie być dodatkiem. Wykonanie dań tej kuchni wymaga nowego podejścia do smaku. 
Kucharze będą musieli nauczyć się łączenia składników o nieznanych wcześniej właściwo-
ściach. Pojawienie się tej nowej techniki gotowania niesie za sobą wiele pytań dotyczących 
aspektów związanych z żywieniem, technologią, toksycznością, ekonomią, polityką i sztuką 
kulinarną. Są one podyktowane ochroną tradycyjnej żywności i obawą przed nową żywno-
ścią, tzw. neofobią żywieniową. This podkreśla aspekt żywieniowy nowych dań. Według niego 
dania tej kuchni mogą mieć walory zdrowotne, gdyż używane będą w niej tylko pożądane 
składniki. Jest przekonany, że można wytworzyć w tej technice dania/posiłki o obniżonej 
kaloryczności czy wzbogacone składnikami mineralnymi oraz witaminami10.

Tworzenie dania kuchni note by note powinno obejmować następujące elementy: 
zaprojektowanie kształtu części składowych dania, konsystencji, smaku, zapachu, barwy, 
stymulacji nerwu trójdzielnego, temperatury obróbki, aspektów żywieniowych11.

Nowe dania to również trudności technologiczne. Projektowanie, oprócz potrzeb żywie-
niowych, powinno stymulować receptory sensoryczne. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ 
trudno nadać odpowiednią barwę daniom złożonym z wielu związków. Należy odpowiedzieć 
na pytania, w jakich ilościach dodać barwniki, jak będą one reagować z innymi składni-
kami itp. Podobnie jest z zapachem, za który odpowiada kompozycja wielu związków 
zapachowych. W percepcji smaku biorą udział receptory smakowe, w wielu przypadkach 
nieznane12. Obecnie w gastronomii wykorzystuje się czyste związki chemiczne: wodę, 
chlorek sodu, sacharozę i żelatynę. Związki te powstają przez zastosowanie różnych pro-
cesów technologicznych: ekstrakcji, oczyszczania i ich modyfikacji, odwróconej osmozy, 
próżniowej destylacji. W oparciu o te same metody można by otrzymać związki, takie jak: 
sacharydy, aminokwasy i glicerydy, czyste frakcje tkanek roślinnych i zwierzęcych. Część 
z nich jest już obecnie produkowana przez przemysł związany z dodatkami do żywności.

Istotne jest, aby uwzględnić aspekt toksykologiczny dodawanych składników. Niezbęd-
ne są więc badania nad wpływem małych dawek określonych związków konsumowanych 
przez dłuższy czas. Z kolei twórcy kuchni note by note uważają, że nowe dania mogą 
zminimalizować toksyczność żywności przez ograniczenie w żywności związków, takich 
jak: benzo(a)piren, mirycystyna, estragol, glikoalkaloidy (pochodzące z ziemniaków i po-
midorów), niektóre glukozynolany z kapusty oraz fenole pozyskiwane z tkanek roślinnych. 
Rozwój tej metody wymaga jednak nowych regulacji prawnych.

9 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, [w:] The Kitchen as Laboratory. Reflections on the 
Science of Food and Cooking, red. C. Vega, J. Ubbink, E. Linden, Columbia University Press, New York 2012, s. 
242–253.
10 H. This, Note by Note Cooking. The Future of Food, Columbia University Press, New York 2014, s. 5–8, 19–40, 
54–55, 114–151, 159–181, 190–193, 198–199; A. Gales, op. cit.; S. Everts, Note-By-Note Cuisine, „Chemical & 
Engineering News” 2012, nr 90 (46), s. 33; S. Ashley, op. cit.
11 P. Barham et al., op. cit.; H. This, Note by Note…, op. cit.
12 H. This, Note by Note…, op. cit.



200

Konieczne jest też uwzględnienie aspektów ekonomicznych (kosztów wyposażenia, 
energii elektrycznej) wytwarzania dań tej kuchni. Ważne jest także prawidłowe zrozumienie 
jej założeń, gdyż niektórzy są przekonani, że to konsumpcja „związków chemicznych”. 
Według Thisa rolnicy powinni zacząć przetwarzać produkty rolne bezpośrednio na frakcje 
roślinne, wykorzystywane w tej kuchni13.

Przygotowanie potrawy zgodnie z założeniami kuchni note by note musi być przemy-
ślane pod względem cech organoleptycznych (kształtu, konsystencji, smaku, zapachu itd.), 
aby kreować różne przeżycia podczas konsumpcji. Ważna jest znajomość interakcji między 
składnikami, ich współdziałania, postrzegania poszczególnych smaków w połączeniach, 
ich wpływu na ogólną percepcję dania. Kucharz note by note musi także zaznajomić się 
ze zjawiskiem czasu trwania wrażeń sensorycznych, które zależy od składu potrawy, tj. 
rodzaju użytych składników, obecności substancji tłuszczowych, rodzaju struktury koloidal-
nej (piana, emulsja, żel, zawiesina itp.). Przykładowo, substancje tłuszczowe wydłużają 
czas percepcji związków zapachowych i smakowych, modyfikując aromat i smakowitość 
produktu14.

Istotne jest także nazewnictwo potraw. Potrawy mogłyby przyjmować kolejne numery 
będące kontynuacją nazwy pierwszego dania (note by note nr 1), lecz brzmiałoby to nie-
zbyt zachęcająco. Można nazywać je, nawiązując do ich strukturalnej charakterystyki (np. 
kruchy żel fenolowy) lub nadawać im nazwy postaci historycznych (np. fibrés á la Balzac). 
Kucharze pragnący podkreślić, iż nowy trend kulinarny jest kontynuacją tradycyjnej kuchni, 
mogliby nazywać swoje dania np. suflet z wszystkich triglicerydów i polifenoli syrah15.

Według Thisa kuchnia note by note jest koniecznością w obliczu zbliżającego się 
kryzysu energetycznego i wodnego, spowodowanego przeludnieniem ziemi i rosnącymi 
cenami mediów. Budzi ona jednak wiele kontrowersji. Ma zarówno swoich entuzjastów, 
jak i przeciwników. Znajduje się w początkowej fazie rozwoju, według Thisa potrzeba co 
najmniej 10 lat, zanim zostanie zaaprobowana16.

Foodpairing

Foodpairing to sposób łączenia nietypowych składników, pozornie do siebie niepasują-
cych. Ten nowy rodzaj sztuki kulinarnej powstał w latach 90. ubiegłego wieku i bazuje na 
spostrzeżeniu, że składniki potraw komponują się pod kątem smakowitości, jeśli w swoim 
składzie zawierają taki sam, zbliżony pod względem chemicznym składnik odpowiedzialny 
za smak i zapach. Do określenia tego składnika wykorzystuje się nowoczesne techni-
ki analityczne identyfikacji związków. Są to: wysokosprawna chromatografia cieczowa 

13 H. This, Celebrate Chemistry…, op. cit.; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Discipline, op. cit.; 
H. This, Note by Note..., op. cit.; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.; H. This, Which 
Knowledge Is Needed for Note by Note Cuisine?, INRA, Francja 2015, materiały korespondencyjne A. Głuchow-
skiego z Hervèm Thisem.
14 E. Kostyra, Interakcje substancji smakowych i zapachowych ze składnikami żywności – aspekty fizykoche-
miczne, „Żywność” 2004, nr 4 (41), s. 40–41; H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.
15 H. This, Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, op. cit.
16 H. This, Note by Note..., op. cit.
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(HPLC), chromatografia gazowa, olfaktometria (określa składniki mieszaniny związków 
zapachowych istotne w tworzeniu aromatu).

W generowaniu smakowitości zapach ma większy udział (80%) niż smak (20%). Wy-
nika to z faktu obecności w nabłonku węchowym od 5 do 10 mln komórek receptorowych 
zawierających około tysiąca receptorów zapachu, podczas gdy na języku jest około 9 
tys. kubków smakowych, odpowiadających za wykrywanie smaku. Oprócz 4 podstawo-
wych smaków można wyróżnić smak: umami, metaliczny (wynikający z obecności żelaza 
dwuwartościowego), cierpki (opisywany jako pozorne wysuszenie tkanki nabłonkowej 
w jamie ustnej, a powodowane przez garbniki, np. taninę w herbacie lub niedojrzałych 
owocach), alkaliczny, tłuszczowy, ostry, piekący i inne17. O synergii smaku i zapachu może 
świadczyć wzrost słodyczy pomidorów dzięki dodatkowi geranialu, substancji o zapachu 
przypominającym cytrynę18.

Za twórcę foodpairingu uważany jest Heston Blumenthal, brytyjski szef kuchni. Eks-
perymentując z łączeniem produktów o różnych smakach, odkrył, że oprószenie białej 
czekolady solą podnosi jej smakowitość, a biała czekolada z kawiorem tworzą idealną 
kompozycję smakową. Z pomocą chemika aromatów François Benzi wykazał, że kawior 
i biała czekolada charakteryzują się dużą zawartością trimetyloamin decydujących o ich 
zapachu. Benzi wcześniej zauważył, że zapachy jaśminu i świńskiej wątroby tworzone są 
przez ten sam związek chemiczny, tj. indol, i uznał, że składniki te powinny dobrze kom-
ponować się w potrawach, ale to dopiero Blumenthal wprowadził te zasady do zakładów 
gastronomicznych.

Zaczęto poszukiwać żywności o zbliżonych związkach aromatycznych. Wśród niej 
znalazły się np. mięso i karmel, czosnek z kawą i czekoladą, ostrygi i kiwi, jabłka i lawenda, 
cebula z cynamonem, oliwkami i karmelem, pomidory i truskawki oraz wiele innych (tab. 3).

Tę wiedzę wykorzystano do substytucji przypraw bez zmiany walorów sensorycznych 
potraw. Na przykład bazylię zawierającą linalol, estragon i eugenol, zastąpiono miesza-
niną kolendry (linalool), kopru włoskiego, anyżu (estragon) oraz goździków (eugenol)19. 
Niektóre nietypowe połączenia smaków powstałe dzięki idei foodpairingu są już znane 
smakoszom, np. zioła i przyprawy uwydatniające smak wielu produktów.

Tabela 3. Przykłady zestawień w koncepcji foodpairingu

Składnik Połączenia

truskawka czekolada, ser parmezan, cytrusy, bazylia, pieprz, 
groszek, kolendra, liście selera

banan pietruszka

mandarynki tymianek

kalafior ciemna czekolada, kakao

17 J. Korczak, op. cit.
18 D. Stasiak, Foodpairing, [w:] Technologia gastronomiczna, op. cit., s. 559–562.
19 J. Korczak, op. cit.
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biała czekolada kawior, ostra papryka, owoce cytrusowe, przypra-
wy korzenne

ciemna czekolada kawa, chili, mięso

ser feta imbir

kawa czosnek i/lub szczypta soli

Źródło: opracowanie na podstawie: D. Stasiak, op. cit.

Według koncepcji foodpairingu o smakowitości decydują połączenia powstające na 
zasadzie podobieństwa lub na zasadzie przeciwieństwa. Hipoteza ta mówi o tym, że 
składniki potrawy posiadające wspólne związki aromatyczne są bardziej smaczne niż te, 
które ich nie mają20. Opracowanie dań zgodnie z tą ideą zaczyna się od analizy smaków 
i aromatów produktów. Celem jest łączenie różnych produktów, które mają te same główne 
składniki smakowe i zapachowe. Porównanie poszczególnych składników prowadzi do 
tworzenia nowych zestawień21.

Identyfikacja najważniejszych substancji zapachowych składników potrawy jest nie-
zbędna do porównań i komponowania profilu smakowego wyrobu, np. (Z)-3-hexenal 
obecny jest w truskawkach i kolendrze. Nie wyjaśniono jednak, dlaczego niemal identycz-
ne cząsteczki chemiczne pachną różnie, a molekuły różniące się kształtem i wielkością 
pachną identycznie. Różnorodność zapachów, podobieństwo wywoływanych wrażeń 
przez związki o różnej budowie chemicznej i zarazem odmienne wrażenia zapachowe 
wywoływane przez cząsteczki związków o niemal identycznej budowie utrudniają klasy-
fikację zapachów. Zmysł węchu różnicuje też żywność ze względu na nutę zapachową 
(tzw. bukiet). Zapach z kolei jest połączony ze smakowitością potraw i wpływa na ogól-
ną ocenę jakości żywności. Ocena determinowana jest także przez inne wrażenia, np. 
czuciowe powstające w jamie ustnej, wzrokowe, słuchowe, związane ze sposobem jej 
podania, w tym nastrojem przy konsumpcji, ilością jedzenia i tempem spożywania22. To 
budzi wątpliwości, czy koncepcja foodpairingu ma sens.

Potencjał tej hipotezy wykorzystała firma konsultingowa branży gastronomicznej (Sense 
for Taste), tworzone są specjalistyczne programy komputerowe i płatne strony internetowe 
(np. www.foodpairing.com), które umożliwiają wstępną ocenę jakościową i wizualizację 
połączeń smakowych w projektowanych potrawach. Składniki podzielono na kategorie 
produktów: produkty mleczne, mięsne, ryby, owoce, warzywa, zioła, przyprawy i kwiaty, 
napoje, ciasta, czekolady. Opracowano specjalny algorytm pozwalający określić kompaty-
bilność powstałych połączeń produktów. Dane przekształcane są w graficzną wizualizację 
nazwaną foodpairing tress. Tworzone grafy obrazują podobieństwa smakowe oraz sto-
pień dopasowania składników (świadczy o tym odległość między nimi na grafie). Wśród 

20 Y.-Y. Ahn et al., Flavor Network and the Principles of Food Pairing, „Scientific Reports” 2011, nr 1 (196), s. 
1–21.
21 D. Stasiak, op. cit.
22 Ibidem.
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połączeń są: ukwiał z mózgiem królika lub consommé z szynki serwowane z kawiorem 
z melona. Prócz inspirowania innowacyjnych potraw grafy objaśniają znane połączenia, 
takie jak: ryba z cytryną, ryż z mięsem czy koktajl alkoholowy Krwawa Mary23.

Koncepcja foodpairingu jest krytykowana za słabe podstawy naukowe. Problemem 
jest brak lub wykorzystywanie niekompletnych, niestandardowych danych pochodzących 
z różnych baz, a także liczność interakcji smakowo-zapachowych. Kulturowe różnice kuli-
narne między kuchnią zachodnioeuropejską, amerykańską i wschodnioazjatycką utrudniają 
projektowanie potraw. Zwłaszcza że we wszystkich tych kulturach są inne zasady łącze-
nia. W północnej Ameryce i zachodniej Europie składniki potraw mają podobne związki 
aromatyczne, we wschodniej Azji już nie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że połączenia 
według koncepcji foodpairingu zamiast dawać przyjemność, dają jedynie odczucie no-
wości, a koncepcja łączenia smaków nie ma sensu. Przykładem jest pomidor, o którego 
smakowitości decyduje wiele różnych związków, z których większość znajduje się w nim 
w bardzo małych ilościach24.

Podsumowanie

Gastronomia jest działalnością produkcyjno-usługowo-handlową, której rola w ży-
wieniu ludności w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco wzrosła. Coraz większego 
znaczenia nabierają funkcje dodatkowe gastronomii (np. świadczenie usług rozrywkowych, 
katering i dostawa zamówień). Trendy w gastronomii, będące kierunkami jej rozwoju, są 
odpowiedzią rynku na pojawiające się potrzeby konsumentów. Tendencje w branży usług 
gastronomicznych dotyczą każdej sfery prowadzonej działalności i łączą szereg rozwią-
zań z różnych dziedzin nauki (zarządzanie i marketing, ekonomia, informatyka, nauki 
żywieniowe). Pojawiające się nurty rozwoju gastronomii można by przydzielić do dwóch 
sfer, określanych jako przyszłość i przeszłość. „Przyszłość” to trendy, które odnoszą się 
do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, natomiast 
„przeszłość” to tendencje dążące do kultywowania tradycji i kultury danego kraju przez 
kuchnię.

Współczesny konsument na rynku usług gastronomicznych dokonuje skrajnych wybo-
rów. Z jednej strony poszukuje żywności prozdrowotnej (slow food, kuchnie narodowe), 
z drugiej zaś ulega modzie i dąży do wygody w organizowaniu wyżywienia (lokale typu 
fast food, on the go – w biegu), a także poszukuje nowych doznań i przeżyć zmysłowych 
(kuchnia molekularna, note by note, foodpairing). Konsument, mając dostęp do wirtualnych 
mediów, łatwo pozyskuje informacje na temat nowych produktów i usług. 

23 T.L. Cunningham, Eating Soil and Air. The Culinary Avant-garde at the Turn of the 21st Century, ProQuest 
Dissertations Publishing, UMI Number 3288797, State University of New York at Binghamton 2007; Y.-Y. Ahn et 
al., op. cit.; C. Drahl, Molecular Gastronomy Cooks Up Strange Plate-Fellows, „Chemical & Engineering News” 
2012, nr 90 (25), s. 37–40.
24 C. Drahl, Molecular Gastronomy Cooks Up Strange Plate-Fellows, „Chemical & Engineering News” 2012, 
nr 90 (25), s. 37–40.



204

Bibliografia
Ahn Y.-Y. et al., Flavor Network and the Principles of Food Pairing, „Scientific Reports” 2011, nr 1 (196).
Amaro W.M., El Bulli – kolacja u Ferrana, „Trendy” 2009, nr 1.
Barham P., The Science of Cooking, Springer, Berlin–Heidelberg 2001.
Barham P. et al., Molecular Gastronomy. A New Emerging Scientific Discipline, „Chemical Reviews” 

2010, nr 110 (4).
Cassi D., Science and Cooking. The Era of Molecular Cuisine, „EMBO Reports” 2011, nr 12 (3).
Cunningham T. L., Eating Soil and Air. The Culinary Avant-garde at the Turn of the 21st Century, 

ProQuest Dissertations Publishing, UMI Number 3288797, State University of New York at 
Binghamton 2007.

Czarniecka-Skubina E., Korzeniowska-Ginter R., Technologie stosowane w kuchni molekularnej, [w:] 
Technologia gastronomiczna, red. E. Czarniecka-Skubina, SGGW, Warszawa 2016.

Drahl C., Molecular Gastronomy Cooks Up Strange Plate-Fellows, „Chemical & Engineering News” 
2012, nr 90 (25).

Drygas A., Alkoholowy „strzał” w dziesiątkę, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 6.
Everts S., Note-By-Note Cuisine, „Chemical & Engineering News” 2012, nr 90 (46).
Food Hunting, „Food Service” 2013, nr 6.
Gawęcka J., Jędryka T., Analiza Sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wyd. AE, 

Poznań 2001.
Gibbs W.W., Myhrvold N., Cryogenic Cooking, „Scientific American” 2011, nr 305 (2).
Hill B., Molecular Gastronomy. Research and Experience, ISS Institute, Camberwell 2009.
Ignacionek E., Kulinarne science fiction, „Poradnik Restauratora” 2009, nr 4.
Ivanovic S., Mikinac K., Perman L., Molecular Gastronomy in Function of Scientific Implementation 

in Practice, [w:] „UTMS Journal of Economics” 2011, nr 2 (1).
Janiak A., Sous vide – nowy wymiar smaku, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 12.
Korczak J., Ewolucja sztuki kulinarnej i technologii potraw, Wyd. UP, Poznań 2014.
Kostyra E., Interakcje substancji smakowych i zapachowych ze składnikami żywności – aspekty 

fizykochemiczne, „Żywność” 2004, nr 4 (41).
Kurti N., This H., The Kitchen As a Lab, „Scientific American” 1994, nr 4.
Levytska G., Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
Logsdon J., Modernist Cooking Made Easy. Getting Started. An Introduction to the Techniques, 

Ingredients and Recipes of Molecular Gastronomy, CreateSpace Independent Publishing Plat-
form, wersja kindle, s.l. 2012.

Malinowski Ł., Średniowieczne smakołyki, „Wiedza i Życie” 2013, nr 7.
Myhrvold N., The Art in Gastronomy. A Modernist Perspective, „Gastronomica. The Journal of Food 

and Culture” 2011, nr 11 (1).
Stasiak D., Foodpairing, [w:] Technologia gastronomiczna, red. E. Czarniecka-Skubina, SGGW, 

Warszawa 2016.
This H., Molecular Gastronomy Is a Scientific Activity, [w:] The Kitchen as Laboratory. Reflections 

on the Science of Food and Cooking, red. C. Vega, J. Ubbink, E. Linden, Columbia University 
Press, New York 2012.

This H., Molecular Gastronomy is a Scientific Discipline, and Note by Note Cuisine is the Next Cu-
linary Trend, „This Flavour” 2013, nr 2 (1).

Artur Głuchowski, Ewa Czarniecka-Skubina



Kuchnia modernistyczna w gastronomii 205

This H., Celebrate Chemistry. Recent Results of Molecular Gastronomy, „European Review” 2013, 
nr 21 (2).

This H., Note by Note Cooking. The Future of Food, Columbia University Press, New York 2014.
This H., Which knowledge is needed for Note by Note Cuisine, INRA, Francja 2015, materiały ko-

respondencyjne A. Głuchowskiego z Hervèm Thisem.
Vega C., Ubbink J., Molecular Gastronomy. A Food Fad or Science Supporting Innovative Cuisine?, 

„Trends in Food Science & Technology” 2008, nr 19.
Yek G.S, Struwe K., Deconstructing Molecular Gastronomy, „Food Technology” 2008, nr 62.
Warciarek M., Magiczne sous vide, „Poradnik Restauratora” 2012, nr 8.

Źródła internetowe

Ashley S., Synthetic Food. Better Cooking Through Chemistry, http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/
physics/synthetic-food-better-cooking-through-chemistry [3.03.2015]; A. Gales, Is This What we’ll 
Eat in the Tuture?, http://www.bbc.co.uk/news/Magazine-24825582 [3.03.2015].

Barrett R., Molecular Gastronomy, http://rosebarrett.yolasite.com/resources/Molecular%20Gastro-
nomy%20Case%20Study.pdf [15.11.2013].

Culinary Europe – an Exploration of the Current State of Cooking in Europe, red. J. Morris, http://
www.stratfordchef.com/Portals/0/Students/Current/Manuals/Culinary%20Europe%2008-09F.
pdf [17.11.2013].

Gales A., Is This What we’ll Eat in the Tuture?, http://www.bbc.co.uk/news/Magazine-24825582 
[3.03.2015].

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych trendów technologicznych w zakładach ga-
stronomicznych na świecie. Współczesna gastronomia wyróżnia się bowiem wieloma innowacjami 
w zakresie stosowanych technologii. Wśród takich innowacji wyróżnić można: kuchnię moleku-
larną, note by note czy foodpairing. Przy zastosowaniu tych technologii tworzy się niespotykane 
dotychczas dania i napoje. Mają one zarówno zwolenników, jak i przeciwników, niemniej jednak 
zwykle budzą zainteresowanie konsumentów.

Słowa kluczowe: gastronomia, kuchnia molekularna, note by note, foodparing

Abstract

The aim of this paper is to present a new technological trends in the catering establishments on 
the world. Modern gastronomy stands out by for many innovations in the field of applied technol-
ogy. Among such innovations it can be distinguished: molecular cuisine, Note by Note cuisine, 
as well as Foodpairing. Using these technologies unusual food and beverages are created. 
This trends have both supporters and opponents, but usually arouse the interest of consumers.
Keywords: food service, molecular cuisine, note by note, foodparing
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