
Ste fan Bi rek pra cu je w bran ży ku li -

nar nej prze szło 30 lat, dziś jest sze -

fem kuch ni w re sta u ra cji Ho te lu Lord

w War sza wie oraz gwia zdą pro gra mu

„Ka wa czy her ba ta”. Do Kielc przy -

je chał 5 paź dzier ni ka z żo ną Ma rią

by po pro wa dzić ku li nar ny po kaz

w MK Stu dio. 

Pań stwo Bir ko wie przy go to wa li dla

klien tów sa lo nu praw dzi we ra ry ta sy

– wy śmie ni te kre wet ki na spo sób

orien tal ny z so kiem z li mon ki, mle -

kiem ko ko so wym i pa pry czką chi li

oraz po lęd wi czki wie przo we po hisz -

pań sku – z oliw ka mi i su szo ny mi po -

mi do ra mi.

- Je stem świe żo po ur lo pie w Hisz pa -

nii, stąd ta hisz pań ska nu ta – zdra dził

mistrz kuch ni. 

Na spot ka niu wszy scy uczest ni cy mo -

gli po znać, ja kie fun kcje po sia da ją

naj no wsze pie kar ni ki kon wen cjo nal -

ne, pie kar ni ki pa ro we i pły ty in duk -

cyj ne mar ki BOSCH i SIE MENS. 

- Je dze nie i go to wa nie sta ło się na -

praw dę mod ne, a kuch nia to już nie

jest kil ka me trów kwa dra to wych, tak

jak kie dyś. Dziś to jest stu dio, do któ -

re go za pra sza my go ści i ra zem go tu -

je my. A do te go, że by fan ta stycz nie

i spraw nie ba wić się w ku li na ria, po -

trzeb ny jest do bry sprzęt – pod kre ślił

Ste fan Bi rek i prze ko ny wał do urzą -

dzeń Bosch i Sie mens. 

- Ja na tym sprzę cie pra cu ję już bar -

dzo dłu go i mo gę po le cić go na wet

la i kom. Pie kar ni ki ma ją ta kie pro gra -

my, któ re je śli np. chce my upiec kur -

cza ka, wy ma ga ją od nas prak tycz nie

tyl ko wpi sa nia je go wa gi, a pro gram

sam do bie rze wszyst kie pa ra me try.

My w tym cza sie mo że my więc

wyjść z psem na spa cer, wra ca my

i ma my go to we fan ta stycz ne mię so

– za chwa lał ku li nar ny eks pert. 

Paniom, któ re du żo cza su spę dza ją

w kuch ni, spo do ba ła się fun kcja 3D,

czy li rów ny obieg tem pe ra tu ry w ca -

łym pie kar ni ku. Dzię ki te mu, wsta -

wia jąc cia sto na dwóch czy trzech

po zio mach, uni k nie my sy tu a cji, że

w jed nym miej scu bę dzie ono nie do -

pie czo ne, a w in nym przy pa lo ne.

Z ko lei pro gram hy dro ba king za trzy -

ma wil goć, któ ra w na tu ral ny spo sób

znaj du je się w pro duk cie, i spra wi, że

nasz pasz tet czy szar lot ka bę dą wy -

jąt ko wo de li kat ne. De li kat ne mię sa

ta kie jak po lęd wi ca lub szyn ka świet -

nie przy rzą dza się za po mo cą fun kcji

po wol ne go go to wa nia w tem pe ra tu -

rze ok. 80 st. Mię so ta kie ma chru pią -

cą skór kę, a w środ ku jest ró żo we

i so czy ste. Pysz no ści!!

Pod czas po ka zu w MK Stu dio go ście

mo gli tak że na u czyć się, co moż na

„wy cza ro wać” z po mo cą do bre go

eks pre su do ka wy, oraz po znać taj ni -

ki pa rze nia espres so dla praw dzi wych

sma ko szy. 

MK Stu dio my śli już o na stęp nych

po dob nych wy da rze niach w swo ich

sa lo nach. – Chce my za o fe ro wać na -

szym klien tom coś wię cej po nad na -

szą stan dar do wą dzia łal ność, czy li od

cza su do cza su umi lić im po po łud nie

do brą kuch nią i lam pką wi na, a przy

oka zji za poz nać z moż li wo ścia mi, ja -

kie po sia da ją urzą dze nia AGD, któ -

re sprze da je my wraz z meb la mi

ku chen ny mi. Dla te go za mie rza my

suk ce syw nie or ga ni zo wać po dob ne

po ka zy – za po wia da Ar tur Ja nuch ta

z MK Stu dio. 

Mistrz kuchni
w salonie mebli kuchennych 

MK Studio
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 

Kielce, ul. Ściegiennego 270
tel. 413611510

Kielce, Al. Solidarności 12a
tel. 413426182


