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Dziękujemy naszej rodzinie i przyjaciołom
za wszelką pomoc w tym szalonym
przedsięwzięciu. Nie udałoby się nam
bez Waszego wsparcia i miłości.
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Wprowadzenie
„Chciałbym robić przetwory. Ale nie mogę, bo...” Często słyszałem te słowa. Tak
naprawdę sam powtarzałem je przez ponad 15 lat.
Ludzie podają wiele powodów, dla których nie konserwują żywności. Najczęściej mówią o braku czasu, pieniędzy i umiejętności oraz o nieznajomości zasad
higieny przechowywania. Z tych samych przyczyn ja też nie robiłem przetworów – nie wiedziałem od czego zacząć.
Dorastałem w domu, w którym konserwowanie jedzenia było na porządku
dziennym. Moi rodzice robili dżem truskawkowy, musztardowe pikle, marynowane buraki, wino (co prawda z użyciem kupionego w sklepie gotowego zestawu),
sos pomidorowy i różne inne przetwory. Mieli system mrożenia żywności w wolnostojącej zamrażarce, a cebula i marchew utrzymywały świeżość dzięki przechowywaniu w chłodnym garażu.
Po latach wymówek w końcu poprosiłem rodziców, żeby nauczyli mnie, jak
zrobić dżem. Z ich pomocą wraz z moją partnerką Daną przygotowaliśmy naszą pierwszą partię i byliśmy mocno zaskoczeni tym, jak szybko i łatwo udało się
nam go zakonserwować. W ciągu sześciu miesięcy zrobiliśmy ponad 300 słoików
przetworów i koniecznie chcieliśmy nauczyć się więcej.
Konserwowanie żywności często kojarzy się z legendarnymi już opowieściami
o długich godzinach spędzanych w gorącej kuchni i wykańczającej pracy. Trudno
uzasadnić taki wysiłek, jeśli jego ukoronowaniem są trywialne dżemy, galaretki czy
kiszonki. Takie przekonanie wynika jednak z tego, że konserwowanie żywności zawężamy do pasteryzacji – czyli sposobu, w jaki robi się większość tych przetworów –
i wykorzystujemy zaledwie maleńką część niemal nieskończonych możliwości w tej
dziedzinie. Istnieje przecież wiele innych metod, szybkich i nieskomplikowanych.
Kiedy zaczęliśmy interesować się konserwowaniem żywności, odkryliśmy co
najmniej siedem różnych sposobów jej przetwarzania. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Konserwowanie może być łatwe, szybkie i tanie. Wcale nie wymaga
dużej ilości wyposażenia kuchennego, a co więcej – mogą się go podjąć nawet osoby
o niewielkich umiejętnościach kulinarnych. Przetwory bowiem to także półprodukty, z których w kilka minut da się przyrządzić pełnowartościowy posiłek.
Dlatego właśnie napisaliśmy Batch. Ponad 200 przepisów, porad i wskazówek dla
dobrze zakręconej kuchni. Chcemy pokazać, jak łatwo możesz przekształcić świeże
składniki w przetwory, a następnie wykorzystać je do przygotowania smacznych
posiłków.
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Dlaczego napisaliśmy Batch
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Czym jest konserwowanie w stylu batch, czyli partiami?

Tytuł tej książki odnosi się do naszego sposobu przetwarzania. Zamiast za każdym razem robić jeden rodzaj przetworów, często korzystamy jednocześnie z kilku
przepisów. Na przykład kiedy przygotowuję partię dżemu malinowego, przy okazji nasączam kilka malin octem lub wódką. Ten dodatkowy manewr zajmuje tylko
kilka sekund, a dzięki temu robię dwa rodzaje przetworów w czasie, w którym
inaczej zrobiłbym zaledwie jeden.
Praca partiami to nie tylko oszczędność czasu, ale także wykorzystywanie
do maksimum potencjału przetwarzanych składników. Zainspirował nas Fergus
Henderson oraz jego książka kucharska Nose to Tail Eating i zaczęliśmy z Daną
przyglądać się różnym częściom danego składnika, zastanawiając się, jak każdą
z nich najlepiej wykorzystać w przetworach. Na przykład truskawki konserwujemy na trzy sposoby: końcówki kroimy na cienkie plasterki i suszymy, z górnych
części owoców robimy dżem, a szypułki zasuszamy i dodajemy do herbaty albo
wykorzystujemy podczas wędzenia ryb.
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Kim jesteśmy
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Rankiem 28 grudnia 2008 roku Dana przypadkiem odmieniła nasze życie,
kiedy ot tak sobie założyła poświęcony żywności blog o nazwie „WellPreserved.
ca”. Zaczęliśmy od publikacji przepisów i artykułów o jedzeniu. Blog szybko
stał się moją obsesją. Codziennie przez kolejnych 1500 dni zamieszczałem jeden tekst. Obecnie blog zawiera ponad 700 przepisów i nadal jest często aktualizowany.
„WellPreserved” to punkt wyjścia wielu innych twórczych przedsięwzięć.
W sumie ponad 50 imprez, festiwal jedzenia, plakaty, artykuły, firma zajmująca
się projektowaniem grafiki oraz współpraca przy realizacji rozmaitych projektów –
wszystko pod tym szyldem.
Jednak książka kucharska to dla nas coś zupełnie nowego. Dana odpowiadała
za stylizację zdjęć i rysunki do Batch, stworzyła stronę wizualną publikacji. Ja zająłem się przepisami i tekstem.
Od ogólnego pomysłu aż po testowanie przepisów i próbowanie gotowych
przetworów – ta książka stała się na długi czas sensem naszego życia. W przeciwieństwie do bloga, gdzie przepisy opracowuje się pojedynczo, ten projekt można
porównać do tworzenia serii albumów koncepcyjnych. Zmiana w jednym przepisie wpływa na kształt drugiego, który zmienia kolejny. To wszystko zaś wymusiło
rewolucję w naszym podejściu do przetworów.
W książce znalazły się rozmaite przepisy – swobodne adaptacje naszych rodzinnych klasyków, dania inspirowane pomysłami przyjaciół i wywodzące się z wielu
kultur – wszystko to miesza się z sobą, tak jak mieszają się różnorodne elementy
w cudownym tyglu, jakim jest Toronto. Staraliśmy się zachować tradycje techniki
konserwowania z całego świata, ale jednocześnie przystosować je do realiów życia
w nowoczesnym mieście.

Jak jest skomponowana książka

W pierwszej części publikacji podajemy informacje na temat siedmiu metod konserwowania żywności. Jeśli jesteś nowicjuszem, poznasz ich podstawy i dowiesz się
wszystkiego, co trzeba wiedzieć, żeby zacząć. Jeżeli natomiast masz już doświadczenie, potraktuj te rozdziały jako przypomnienie dawno nabytej wiedzy. A gdy
kierujesz się raczej smakiem niż logiką, tak jak ja, możesz pominąć te rozdziały
i wrócić do nich, kiedy już wybierzesz konkretne przepisy do wypróbowania.
Druga część książki jest ułożona według składników. Taki system się sprawdza, gdy wracasz z targu do domu ze skrzynką brzoskwiń czy borówek albo gdy
sezon ogrodniczy zbliża się ku końcowi i chcesz przetworzyć na przykład całą
górę ostrych papryczek.
Każdy rozdział poświęcony danemu składnikowi zawiera sześć różnych przepisów i przybliża co najmniej trzy techniki. Niektóre przetwory można zrobić w ciągu
kilku minut, właściwie przy okazji pracy nad innymi. Są tu też przepisy czasochłonne – wymagające całego popołudnia w kuchni. Ponadto stworzyliśmy szybkie przepisy oznaczone hasłem Batch-it, czyli „dwa w jednym”, dzięki którym przekonasz się, jak łatwo można przygotować równocześnie dwa rodzaje przetworów.
Kiedy uczyliśmy się konserwować żywność, największym wyzwaniem nie było
zrobienie przetworów, ale znalezienie sposobów na ich późniejsze wykorzystanie.
Dlatego zamieszczamy również pomysły na użycie przetworów, a na końcu każdego rozdziału znajdziesz przepisy na przepyszne dania, w których nasze przetwory odgrywają główną rolę.

Napisz
do nas
hello@wellpreserved.ca
lub na Twitterze
i Instagramie:
@WellPreserved
#BatchCookBook

Do dzieła!
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Mamy nadzieję, że niektóre z naszych propozycji na stałe trafią do repertuaru
twojej kuchni i spiżarni oraz że polubią je także twoi znajomi i rodzina. Bierz się
do roboty! Niech spod twojej ręki wyjdzie coś pięknego, niezapomnianego i wyśmienitego. I zapomnij o strachu!
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