Mistrz kuchni

w salonie mebli kuchennych

MK Studio

Stefan Birek pracuje w branży kulinarnej przeszło 30 lat, dziś jest szefem kuchni w restauracji Hotelu Lord
w Warszawie oraz gwiazdą programu
„Kawa czy herbata”. Do Kielc przyjechał 5 października z żoną Marią
by poprowadzić kulinarny pokaz
w MK Studio.
Państwo Birkowie przygotowali dla
klientów salonu prawdziwe rarytasy
– wyśmienite krewetki na sposób
orientalny z sokiem z limonki, mlekiem kokosowym i papryczką chili
oraz polędwiczki wieprzowe po hiszpańsku – z oliwkami i suszonymi pomidorami.
- Jestem świeżo po urlopie w Hiszpanii, stąd ta hiszpańska nuta – zdradził
mistrz kuchni.
Na spotkaniu wszyscy uczestnicy mogli poznać, jakie funkcje posiadają
najnowsze piekarniki konwencjonalne, piekarniki parowe i płyty indukcyjne marki BOSCH i SIEMENS.
- Jedzenie i gotowanie stało się naprawdę modne, a kuchnia to już nie
jest kilka metrów kwadratowych, tak
jak kiedyś. Dziś to jest studio, do którego zapraszamy gości i razem gotujemy. A do tego, żeby fantastycznie
i sprawnie bawić się w kulinaria, potrzebny jest dobry sprzęt – podkreślił
Stefan Birek i przekonywał do urządzeń Bosch i Siemens.
- Ja na tym sprzęcie pracuję już bardzo długo i mogę polecić go nawet

Stefan Birek,
ekspert kulinarny
programu
„Kawa czy herbata”,
był gościem salonu
mebli kuchennych
MK Studio
przy al. Solidarności
12A.
Klienci mogli
skosztować jego
znakomitych potraw,
a także poznać zalety
nowoczesnego
sprzętu AGD
laikom. Piekarniki mają takie programy, które jeśli np. chcemy upiec kurczaka, wymagają od nas praktycznie
tylko wpisania jego wagi, a program
sam dobierze wszystkie parametry.
My w tym czasie możemy więc
wyjść z psem na spacer, wracamy
i mamy gotowe fantastyczne mięso
– zachwalał kulinarny ekspert.
Paniom, które dużo czasu spędzają
w kuchni, spodobała się funkcja 3D,
czyli równy obieg temperatury w ca-
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łym piekarniku. Dzięki temu, wstawiając ciasto na dwóch czy trzech
poziomach, unikniemy sytuacji, że
w jednym miejscu będzie ono niedopieczone, a w innym przypalone.
Z kolei program hydrobaking zatrzyma wilgoć, która w naturalny sposób
znajduje się w produkcie, i sprawi, że
nasz pasztet czy szarlotka będą wyjątkowo delikatne. Delikatne mięsa
takie jak polędwica lub szynka świetnie przyrządza się za pomocą funkcji
powolnego gotowania w temperaturze ok. 80 st. Mięso takie ma chrupiącą skórkę, a w środku jest różowe
i soczyste. Pyszności!!
Podczas pokazu w MK Studio goście
mogli także nauczyć się, co można
„wyczarować” z pomocą dobrego
ekspresu do kawy, oraz poznać tajniki parzenia espresso dla prawdziwych
smakoszy.
MK Studio myśli już o następnych
podobnych wydarzeniach w swoich
salonach. – Chcemy zaoferować naszym klientom coś więcej ponad naszą standardową działalność, czyli od
czasu do czasu umilić im popołudnie
dobrą kuchnią i lampką wina, a przy
okazji zapoznać z możliwościami, jakie posiadają urządzenia AGD, które sprzedajemy wraz z meblami
kuchennymi. Dlatego zamierzamy
sukcesywnie organizować podobne
pokazy – zapowiada Artur Januchta
z MK Studio.
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