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MICHELIN STAR FOOD IS A GOOD FOOD
ELEVATED TO AN EXPERIENCE LEVEL
Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Andrea Camastra urodził się w Apulii we Włoszech w francusko-włoskiej
rodzinie, wychował się w kulinarnej tradycji kuchni włoskiej. Jego miłość i
szacunek do produktów naturalnych wywodzą się z rodzinnego Bari - miejsca,
w którym je się na surowo świeże owoce morza. Zbierał swoje doświadczenie
w jednych z najlepszych międzynarodowych restauracji, gdzie otrzymał tytuły
Chef of The Year North England, Chef of the Future 2015 i Chef of the Year
2017, wyróżniony przez przewodnik Gault & Millau. Zdobywca własnej
gwiazdki Michelin. 
Andrea Camastra jest mistrzem międzynarodowego języka kulinarnego i
ambasadorem technik gotowania „Note-by-Note”. Od 2015 roku Andrea jest
członkiem „Oxford Encyclopedia” za wybitne osiągnięcia. 

Szef Kuchni, 
zdobywca gwiazdki

Michelin

Andrea Camastra



Już kiedyś powiedziałeś:  „Każdy szef
kuchni musi od czegoś zacząć. Jak
dziecko uczące się chodzić przed
rozpoczęciem biegania” - jak zaczęła
się Twoja podróż jako Szefa Kuchni?

Moja podróż była inna niż
przypuszczano. Nie miałem zostać
szefem kuchni - nawet jeśli połowa
mojej rodziny pracuje w gastronomii,
druga połowa to nauczyciele
akademiccy, adwokaci, lekarze lub
kierownicy banków. Mój ojciec zawsze
chciał, żebym został lekarzem i
muzykiem. Udało mi się zostać
muzykiem, lekarzem już nie. Niestety,
mój ojciec zmarł, gdy miałem 8 lat. Był
dyrektorem banku i miał jedynie 42
lata. W tamtym czasie było to dla nas
bardzo trudne. Moja mama została
sama  z czwórką dzieci. Muszę
przyznać, że przez niektóre rzeczy
ciężko było przejść.

Urodziłem się w prawdziwym domu
smakoszy. Mając 10 lat zdecydowałem
się wejść do świata restauracji. Moi
rodzice byli dobrymi kucharzami, a
moja rodzina znała już branżę
gastronomiczną, stąd zacząłem się nią
coraz bardziej interesować. Jak można
sobie wyobrazić, zacząłem jak wszyscy -
zmywałem naczynia. Pamiętam, że
pracowałem w małej restauracji ok. 200
metrów od mojego domu. W godzinach
serwisu myłem naczynia, a podczas
przygotowań robiłem drobne rzeczy
takie jak wybieranie bazylii np. na pesto
– proste, nużące prace, jak każdy inny
młodzieniec. Potem, z biegiem czasu, 

rok po roku, w sezonach letnich, kiedy
nie miałem zajęć szkolnych,
pracowałem coraz więcej w kuchni.
Bywało, że pracowałem jako kelner.
Pracowałem tam, gdzie byłem
potrzebny. W tamtym czasie w branży
restauracyjnej istniał „czarny rynek”.
Niewielu pracowników miało umowy
o pracę, nie było również ograniczeń
wiekowych ani godzinowych. Ta mała
restauracja była moją pierwszą pracą i
tam odkryłem pasję, która towarzyszy
mi do dziś. Miałem 18 lat, kiedy
skończyłem szkołę i opuściłem swój
kraj, Włochy i tak naprawdę nigdy
tam nie wróciłem.

Od wielu lat mieszkasz w Polsce.
Dlaczego zdecydowałeś się zostać
tutaj na stałe i otworzyć swoją
restaurację?

Ukończyłem Uniwersytet Oksfordzki
z tytułem magistra i pracowałem w
prawie każdym kraju Europy, więc
poznałem wiele europejskich stylów
życia. Kiedy przyjechałem do
Warszawy od razu mi się spodobała.
Podoba mi się tutejszy styl życia. To
duże miasto, ale też w pewnym sensie
małe. Dostęp do wszystkiego jest
niezwykle łatwy. Warszawa nie jest
podobna do innych metropolii,
ponieważ jest znacznie mniej
chaotyczna. W innych miastach masz
duże centrum miasta i nic więcej
dookoła, a jeśli wyjdziesz poza
centrum, jest niebezpiecznie i brudno.
Warszawa ma wiele różnych miejsc, w
których można spędzać czas. To nie 
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tylko Stare Miasto i Nowe Miasto. Jest wiele miejsc, do
których możesz się udać i dużo zieleni, co jest
fantastyczne. Pochodzę z południa Włoch, mieszkałem
nad morzem, więc las jest dla mnie atrakcyjny. Ludzie z
moich okolic mogli zobaczyć las i śnieg tylko w
telewizji. Bardzo lubię Polskę. Czuję się tu bezpiecznie.
Jest czysto i schludnie. Ludzie są niesamowicie
przyzwoici. Mieszkam w Polsce dopiero od 8 lat, jednak
za każdym razem, gdy gdzieś wyjadę, w drodze
powrotnej czuję się jakbym wracał do domu.
Widziałem tutejszy poziom gastronomii i pomyślałem,
aby otworzyć w Polsce restaurację i wyszło bardzo
dobrze. Udało nam się zdobyć gwiazdkę Michelin,
przewodnik Gault & Millau, 50 najlepszych restauracji
na świecie i 100 najlepszych szefów kuchni na świecie.
Wygraliśmy w każdej kategorii w Gault & Millau - Szef
kuchni roku, Szef kuchni przyszłości. Otrzymaliśmy
również 18,5 punktu i 4 czapki. Szybki boom, ale od
razu wiedziałem, co robię. Miałem już w głowie styl,
który chciałem narzucić swojej restauracji. Aby mieć to
bardziej naukowe podejście do pracy. Ludzie kojarzą
mnie z gastronomią molekularną, co nie jest prawdą.
To czym się zajmuję, co robię jest dużo głębsze.
Bardziej skomplikowane. Nie prowadzę restauracji,
która sprzedaje tylko pianki i słodycze. W naszej
restauracji korzystamy z laboratorium chemicznego,
aby badać różne rzeczy, dzięki czemu możemy lepiej
gotować, aby przyczynić się do lepszego wykonania
jakiejkolwiek potrawy. Po prostu analizujemy rzeczy, a
następnie gotujemy je tak, jak robimy to tradycyjnie,
ale jest to bardzo dokładnie analizowane przed i po
gotowaniu.

Zostałem ambasadorem Note-by-Note, czyli kolejnego
trendu po gastronomii molekularnej. W kwietniu ukaże
się podręcznik gastronomii molekularnej Note-by-
Note, napisany przez pana Herve This.  Ja, jestem
ambasadorem i jednym z autorów książki. To
wyjątkowe osiągnięcie, bo tylko Ferran Adria zrobił to
przede mną, dlatego jestem z tego bardzo dumny.
Przyjechałem tutaj z poziomem gwiazdki Michelin, ale

wszystko wydarzyło się tu. To miejsce wiele dla mnie
znaczy. Nawet gdybym był gdzie indziej i mógłbym mieć
okazję pracować dla 3 gwiazdek Michelin, to mam stąd
najpiękniejsze wspomnienia z mojej osobistej kariery.
Zawsze pracowałem na gwiazdki Michelin dla innych
szefów kuchni w innych krajach, a ta otrzymana tutaj jest
na moje nazwisko. Mam tutaj dużo pozytywnych
wspomnień, więc myślę, że jestem coś winien Polsce.
Dzięki mojej narzeczonej Annie, postanowiłem tu zostać i
otworzyć restaurację w lutym 2021. Otworzę ją w
Warszawie - nigdzie nie wyjeżdżam.

Jesteś znany jako miłośnik kuchni polskiej - czy jest jakaś
potrawa, która Cię zaskoczyła?

Nie tylko jedna, jeśli mam być szczery. Uwielbiam polską
kuchnię, ale otwarcie restauracji w stylu polskim z
gwiazdką Michelin byłoby dla mnie zbyt przewidywalne.
Postanowiłem więc podjąć wyzwanie z kuchnią, którą
zacząłem odkrywać i lubić.

Jak ze wszystkim innym w życiu, kiedy czegoś nie wiesz,
studiujesz i próbujesz zdobyć informacje. Skończyło się na
tym, że przeczytałem książki z XIV, XV, XVI wieku o tym,
co się tutaj działo pod względem gastronomii. Byłem
jedynym szefem kuchni w Polsce, który poprosił o tego
typu książki w Pałacu w Wilanowie. To normalne, gdy
jesteś obcokrajowcem - powinieneś być ostatnią osobą,
która prosi o tego typu dokumenty, ale jak w każdym
innym kraju, kiedy myślisz, że należysz do danego miejsca,
nie szukasz informacji, ponieważ myślisz, że wiesz
wszystko. W rzeczywistości - niekoniecznie.  Jestem
Włochem i nie wiem wszystkiego o kuchni włoskiej.
Kłamałbym, jeśli powiedziałbym, że tak jest. Powinienem
wiedzieć wszystko - ale nie wiem. Zacząłem więc studiować
kuchnię polską i w tamtych stuleciach w Europie prym
wiodły dwie kuchnie - francuska i polska. Niewiele osób o
tym wie. W rzeczywistości w tych dwóch kuchniach można
dostrzec wiele podobieństw. Będąc w połowie francuskim
dziedzicem, nie było mi trudno odtworzyć bardzo
nowoczesną fuzję kuchni polsko-francuskiej. Uwielbiam
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żurek; stał się jedną z moich ulubionych zup. Lubię
też ogórkową. Mam ogromne doświadczenie w
pieczeniu - dzięki mojemu wujowi, który jest
czterokrotnym mistrzem świata. Pracowałem z nim
przez wiele lat, dlatego szczególnie lubię wypieki.
Podoba mi się też polski sposób świętowania – z
centralnym stołem z szynkami i pasztetami oraz
chlebem, jak na weselach i w Boże Narodzenie.
Niemal od razu zakochałam się w polskiej kuchni. I
bardzo często mogę powiedzieć mojej narzeczonej
„wiesz co? Mam ochotę dziś iść do Karczmy”. Mówię
to przynajmniej raz w tygodniu. Bardzo lubię chodzić
do tych restauracji, siadać i jeść polskie jedzenie.
Niestety bardzo rzadko można znaleźć oryginalną
Karczmę. Ludzie uważają, że w Karczmie nie trzeba
robić niezwykłego jedzenia. Jednym z moich marzeń,
które z pewnością spełnię w przyszłości, jest otwarcie
dobrej Karczmy. Polacy zawsze otwierają włoskie
restauracje lub japońskie sushi - ale byłoby bardzo
miło, gdyby ktoś skupił się bardziej na otwarciu dobrej
polskiej restauracji. „Okej, otwórzmy polską
restaurację o najwyższej jakości. Nie kupujmy mięsa
niskiej jakości - znajdźmy najlepsze, lokalne. Zróbmy
oryginalną Karczmę”. Szkoda, że tego nie robią. Na
szczęście, kiedy jadę do rodziców mojej narzeczonej
(mówię o tych staromodnych, „prawdziwych”
góralach) to każdego dnia mamy ucztę. Moja przyszła
teściowa gotuje oryginalne jedzenie i zawsze jest
przyjemnie, więc jestem wielkim fanem Jej kuchni.

Twoja restauracja - Senses - jest jedną z trzech
restauracji w Polsce, które otrzymały gwiazdkę
Michelin. Czy nasz kraj jest gotowy na restauracje z
gwiazdką Michelin? Czy polscy kucharze muszą się
jeszcze wiele nauczyć?

Wszyscy musimy się wiele nauczyć i nie istnieje coś
takiego jak "gotowość" na restauracje z gwiazdką
Michelin. Restauracja z gwiazdką Michelin to nie tylko
wyrafinowane dania, ale także smaczne, niesamowicie

wykonane jedzenie. Co więcej, zawsze powinniśmy mieć z
tyłu głowy definicję restauracji - miejsca, do którego
chodzisz jeść. Niezależnie od tego, czy masz poziom
Michelin, czy nie. Myślę, że zawsze będzie się gotowym jak
w każdym innym kraju na świecie. Do nas - szefów kuchni
- należy to, aby to wyeksponować i zaproponować coś
wyjątkowego poprzez zrozumienie kultury wokół nas. Nie
możesz zrobić takiej samej restauracji w pobliżu, jak w
Hiszpanii, Włoszech, Francji czy Ameryce. Ten ekstremizm
przekroczenia złej linii, który stał się niemal formą
artystyczną, ale bez tak dużej treści. Jest to coś, co należy
rozumieć z innego punktu widzenia. Oczywiście nie
możemy tego narzucić tutaj, ale nie powinniśmy tego
narzucać wszędzie. Jedzenie z gwiazdką Michelin to dobre
jedzenie na najwyższym poziomie. Myślę, że nie ma czegoś
takiego jak „czy Polska jest gotowa”, bo wszyscy są gotowi.
Naszym zadaniem jest upewnić się, że to zaproponujemy i
wyeksponujemy we właściwy sposób. To jest rzecz, którą
powinniśmy wziąć pod uwagę. Oczywiście, jesteś gotowy.
Dlaczego nie miałbyś być gotowy, aby usiąść w klasycznej
restauracji z gwiazdką Michelin? Nie wiem. Teraz świat
gastronomii zapomniał już o luksusie i francuskim stylu z 3
gwiazdkami Michelin ze złotem wszędzie i 50 osobami
czekającymi wokół Ciebie. To zniknęło, mimo że było to
bardzo atrakcyjne. Dzięki Francji mamy dzisiaj tę wiedzę.
Nowe prawo, zwłaszcza po COVID, dotyczy nieformalnych
posiłków. Oczywiście z klasą, stylem i wysokiej jakości
składnikami. Goście obecnie chcą być sami i czuć się
komfortowo.

Jak się czułeś, gdy po raz pierwszy otrzymałeś gwiazdkę
Michelin?

Szczęśliwy. Pracowałem przez 21 lat w wielu restauracjach z
gwiazdkami Michelin na całym świecie, ale to wciąż
ogromne osiągnięcie. Byłem szczęśliwy, ale bardziej
podekscytowany ze względu moich pracowników - moich
współpracowników. Nigdy nie mówię, że pracują dla mnie,
ale ze mną. Bardzo się cieszyłem, że odczuli to.  Dla mnie
to był dopiero początek wielkich rzeczy.  Większość 
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moich pracowników nigdy nawet nie
pracowała w takim środowisku, a
zdobycie dla Nich gwiazdki Michelin
było jak „wow!”. Muszę powiedzieć, że
jest to odbierane w niewłaściwy sposób
przez wielu ludzi.  W Polsce jest tu coś
do zmiany w mentalności. Moim
zdaniem wszyscy pracownicy restauracji
muszą nauczyć się odrobiny pokory,
aby być trochę bardziej pokornym. Jest
coś do poprawy z arogancją i tym
podniesionym nosem. Niektórym
ludziom może po prostu "odbić" po
otrzymaniu gwiazdki Michelin i wtedy
w głowie mają: „pójdę do pracy gdzie
indziej, czuję się jak Bóg i zarobię 10
razy więcej”. Niestety, zdają sobie
sprawę, że sami byli warci nieco mniej,
niż się spodziewali. Ja osobiście jestem
bardzo skromnym szefem kuchni,
nawet jeśli mogę być najwyżej w
różnych rankingach. Myślę, że naszym
zadaniem jest najpierw odnieść sukces, a
następnie przekazać go następnemu
pokoleniu, oczywiście lokalnemu, aby
mogli to zrobić z odpowiednim
umysłem i filozofią.

W 2019 roku zostałeś uznany za
jednego ze 100 Najlepszych Szefów
Kuchni na świecie według magazynu
„Le Chef”. Czy od tamtego czasu coś się
zmieniło w Twoim życiu zawodowym
lub osobistym?

Absolutnie nie. Jak powiedziałem, 
 byłem bardzo szczęśliwy, podobnie jak
z gwiazdką Michelin. Oba wyróżnienia
są wybitne. Byłem usatysfakcjonowany i
niezwykle szczęśliwy z jednego powodu,

utwierdziło mnie w tym, że to co robię
jest wyjątkowe. To, co robię, jest
wyjątkowe w skali światowej. Niewielu
robi coś podobnego, z drugiej strony
nie znaczy, że nie ma nic lepszego.
Pracując w taki sposób, podejmujesz
ryzyko. Uważasz, że to słuszna decyzja,
ale jesteś tylko jednym z 7,5 miliarda
ludzi, więc jest tam mały margines.
Kropla w oceanie. Dlatego podejmujesz
ryzyko. Miałem wtedy rację.. miałem
wrażenie, ucząc się i patrząc,
doświadczając tego, co robią inni ludzie
- pracowałem i jadłem w miejscach,
obserwując, jak patrzą na to wybitni
Szefowie Kuchni, spadkobiercy
własnych dzieł. Cieszyłem się, że
podjąłem właściwą decyzję, aby pójść tą
drogą. Innymi słowy, nie marnowałem
czasu 20 czy 30 lat - wierząc w coś, co
było tylko w mojej głowie.
Szczerze mówiąc i wszyscy o tym
wiedzą, nie oglądam rankingów.
Bardziej interesuje mnie dobre
gotowanie niż spoglądanie na
wyróżnienia. W dniu ogłoszenia
rankingu na północy Polski odbyła się
Gala Gault & Millau. Przygotowywałem
się w hotelu z moim narzeczoną i
otrzymałem setki wiadomości z
gratulacjami z całego świata.
Wiadomości z gratulacjami: „brawo,
gratulacje”. A ja powiedziałem „słuchaj!
Dzisiaj nie są moje urodziny. Gault &
Millau powinno być za 4-5 godzin, nie
jestem pewien, co się wydarzy,
Gratulacje, za co?” a potem wysyłają mi
tę listę. Nie sprawdzałem tego
wcześniej. Tak więc jestem nieobyty w
takich sprawach. Nie wiedziałem o tym. 
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Powiedziałem mojej narzeczonej, że
jestem na liście 100 najlepszych
szefów kuchni na świecie, więc
wznieśliśmy mały toast i to wszystko.

Skąd czerpiesz inspirację do nowych
dań?

Uważam, że istotnymi czynnikami są
kreatywność i artyzm. Powinno to
przyjść losowo. Jestem osobą, która
inspiruje się emocjami, ludźmi. 
Bardzo trudno odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ jestem bardzo
emocjonalną osobą, czasami nawet za
bardzo. Często, gdy siadałem i
układałem menu z otwartymi przede
mną wszystkimi książkami - bez
sensu. To właśnie odkryłem wiele lat
temu. To nie jest kreatywność.
Zmuszasz się do zrobienia czegoś,
wymyślenia, co rozważyłbyś do
umieszczenia w menu i to może
nigdy nie zadziałać, ponieważ nie
było nigdy spontaniczne. Nie czułem
tego. Mogę mieć teraz nowy pomysł,
kiedy rozmawiamy. Mogę mieć
pomysł wchodząc do McDonald ‘s.
Coś może się wydarzyć w każdej
chwili. Detale mogą pojawić się
szybko i coś może wyglądać znajomo,
a potem przychodzi dobry pomysł i
tak się dzieje. Nie ma na to żadnych
reguł. Z pewnością czerpię inspirację
z kraju. Lubię las, ale to nie znaczy, że
znajdowałbym tam jakiś niezwykle
duży potencjał, to po prostu uczucie
relaksu. Może inspiracja nadejdzie
później. Trudno przewidzieć.

"Bardzo

chcieliśmy się

uczyć i odnosić

sukcesy.

Kierowały

nami emocje i

silna pasja. Nie

musieliśmy
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Chcieliśmy się

tylko nauczyć. 
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zupełnie

inaczej. Jeśli

porównasz to,

co robiliśmy

wtedy i jak to

jest pracować

teraz w kuchni

- teraz młodzi

mają wakacje!"
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Wiesz co, nawet bycie w połowie
zmuszonym do zrobienia czegoś może
być bez znaczenia. Praca jest
skończona, jednak nie czułbym się
usatysfakcjonowany. Co więcej, jeśli od
trzech miesięcy nic się nie dzieje -
może to nie jest właściwy moment. To
pokazuje, że psychicznie nie jestem na
to gotowy, a może przez kolejne
miesiące miałbym za dużo propozycji
- kto wie. Miałem taki okres w życiu,
kiedy codziennie miałem 2-3 pomysły.
Im więcej pracuję manualnie, tym
więcej mam pomysłów. Jestem
przeciwieństwem mężczyzn
pracujących w ciszy, z setkami książek.
Wolę obierać warzywa, pracować z
proteinami.  W ten sposób jestem
skupiony na co dzień. To dla mnie
najlepszy czas, kiedy pojawiają się
nowe rzeczy.

Udało Ci się zbudować niesamowity
zespół w swoich restauracjach. Czy
masz jakieś rady, jak utrzymać
motywację młodych ludzi? Jak
powinna wyglądać relacja między
kucharzem a uczniem?

Z radością stwierdzam, że
zbudowałem w kuchni wiele zespołów,
nie tylko jeden. Sugestia dla młodych
ludzi to, jak już mówiłem - być
niezwykle pokornym, ciężko pracować
i być lojalnym wobec szefa kuchni. W
Polsce zdarza się dość często, że
młodzi ludzie pracują w jednym
miejscu tylko kilka miesięcy - w
„moich czasach” były to lata. Nie 
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powinno tak być Powinien to być lata
rozwoju. To jest światowy trend. Mamy
ten sam problem w Hiszpanii, Brazylii
czy Australii. Jest teraz zbyt wiele praw.
W kuchni nie można spędzać więcej
niż 12 godzin dziennie, nawet jeśli za
moich czasów robiliśmy to wszyscy.
Bardzo chcieliśmy się uczyć i odnosić
sukcesy. Kierowały nami emocje i silna
pasja. Nie musieliśmy liczyć godzin.
Chcieliśmy się tylko nauczyć. Teraz jest
zupełnie inaczej. Jeśli porównasz to, co
robiliśmy wtedy i jak to jest pracować
teraz w kuchni - teraz młodzi mają
wakacje! Mieliśmy szczęście, że
dostaliśmy jeden dzień wolny od pracy
w tygodniu. Teraz masz dwa dni
wolnego, a kiedy zaczynasz pracować
powyżej 10, 11 godzin, ludzie zaczynają
jęczeć i narzekać. Jeśli nie włożysz
wysiłku w to, co robisz, nie odniesiesz
sukcesu.
Moja rada dla młodego pokolenia
brzmi: zachowaj pokorę, pracuj ciężko,
bez arogancji, miej chęć i pasję, miej na
uwadze to, że nie ma znaczenia, co to
jest, ale chcesz przez to przejść.
Dowiedz się, zacznij od klasyki,
podstaw. Nie idź za daleko. To
konsekwencja - zanim zaczniesz biegać,
musisz nauczyć się chodzić. Spróbuj
najpierw nauczyć się „prawdziwej
transakcji”. Kiedy już to zrozumiesz,
możesz przejść krok naprzód, aby
zrozumieć, co robisz mechanicznie.
W kuchni są trzy etapy, które są
niezwykle ważne. Pierwszy to klucz i
ten, przez który ludzie rzadko
przechodzą. Pierwszy etap to „CO” - to
znaczy, że uczysz się, co robić.

Drugi to „JAK” - uczysz się, jak to
zrobić. Dla wielu ludzi to wystarczy.
To są sprawy techniczne. Kiedy
opanujesz te dwie rzeczy - jesteś
technicznie potężny. Trzecie pytanie
brzmi: „DLACZEGO” - osiągasz ten
punkt, kiedy zaczynasz być bardziej
filozoficzny. Najpierw zajmij się
mechaniką, potem musisz zadać
sobie pytanie, dlaczego robisz to, co
robisz, aby to zrozumieć.
Sekret wykonywania pracy polega na
zachowaniu pokory, ponieważ jeśli
będziesz pokorny, będziesz pracował
znacznie lepiej, a efekty zobaczysz
później. Podstawowe umiejętności są
kosztem ekspresji. Pochodzę z
rodziny muzyków i sam jestem
muzykiem. Nie możesz wyrazić
siebie grając na instrumencie, jeśli nie
znasz podstaw. Proste. Dlatego
bardzo ważne jest, aby przejść przez
etapy „JAK” i „CO”. To podstawowe
informacje o Twoich umiejętnościach
technicznych, które później dają Ci
szansę na wyrażenie siebie. Jest dużo
szefów kuchni, którzy mają wiele
talentu. Wielu z nich ma te same
umiejętności, jednak większy sukces
odniosą ci, którzy rozumieją i
dowiadują się, jak i dlaczego ich
używać.

Gotujesz, odkąd skończyłeś 10 lat. W
dzisiejszych czasach wielu młodych
ludzi lubi i pasjonuje się
gotowaniem, ale nie przekształca
pasji w zawód. Jak rozpoznajesz
młodego, utalentowanego szefa
kuchni?
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Jeśli kogoś kochasz, to jest to emocja. Jeśli od kogoś chcesz
uciec, to jest to emocja. Tak więc świat funkcjonuje
emocjonalnie. Jest dla mnie niezwykle ważne, aby osoba,
z którą mam pracować, przychodziła rano i czuła od niej
tę pozytywną postawę i uśmiech. Mogę wrócić do domu
zniszczony fizycznie, ale szczęśliwy. Mogę budzić się rano
zmęczony, ale szczęśliwy. Osoby, które pracują w kuchni
bardzo długo i bardzo ciężko - to ludzie naprawdę
limitowani. Są osoby, które idą wyłącznie do pewnego
momentu. W porządku, ale niektórzy mają ogromną
pasję i chcą spędzać 20 godzin dziennie w kuchni. Później
zostaniesz Szefem Kuchni i zaczniesz pracować bardziej
umysłowo niż fizycznie, ale nadal konieczne jest
kierowanie innymi,  jak to zrobić.
Bardzo łatwo jest nauczyć kogoś pracy. Jeśli wiesz jak i jest
to osoba pozytywna to będzie łatwo. Bardzo trudno jest
nauczyć kogoś, jak się zachować. Więc nie przejmuję się
zbytnio CV. Miałem osoby z CV, które powinny wykazać
się niezwykłymi umiejętnościami. Wtedy widzisz je w
prawdziwym życiu i nie są zbyt dobre, co w
rzeczywistości pokazuje poziom pasji. Widziałem ludzi z
tatuażami przedstawiającymi noże, widelce i kurczaki,
które były wszędzie. I prosisz Ich, aby wykonywali jedną
pracę przez tydzień każdego dnia i są… zirytowani. Więc,
Ci ludzie tak naprawdę nie znają siebie. Jeśli zakrywasz się
tatuażem „z jedzeniem” i po tygodniu robienia jednej
rzeczy jesteś znudzony - to nie masz pasji. Pasja jest
wtedy, gdy robisz to samo codziennie przez 25-30 lat i
nigdy się nie nudzisz. Wtedy masz pasję.

Zwykle pracujesz 16-18 godzin dziennie. Niestety z
powodu koronawirusa Twoja restauracja została
zamknięta. Jak pandemia wpłynęła na Twoje życie
zawodowe i osobiste? Masz więcej czasu dla siebie i
swojej rodziny, czy wykorzystujesz ten czas na pracę nad
nowym menu?

Choć brzmi to źle, podczas tej pandemii dowiedziałem się
o sobie znacznie więcej. Myślałem, że wiem wszystko.
Dowiedziałem się o sobie wielu rzeczy, o których w ogóle
nie myślałem, nie miałem nawet czasu fizycznie myśleć,
mając taki styl życia W moim przypadku nie oznacza to 
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Młody, utalentowany szef kuchni to osoba, która przed
niczym się nie zatrzyma. Partner, który w kuchni
słucha i zadaje pytania. Będzie kwestionował wszystko.
I jest tam bez względu na to, ile czasu zajmie
osiągnięcie określonego punktu.  Pracownik, który
zadaje pytania, to osoba, która jest zainteresowana.
Kiedy coś Cię interesuje, zagłębisz się w to głęboko. Co
innymi słowy oznacza, że pracuję na to. Tak więc
utalentowany młody człowiek to osoba, która więcej
umie słuchać niż mówić. I jest gotów przylgnąć do
kogoś i nauczyć się jak najwięcej. Jestem osobą
docelową. Kiedy mam cel, przechodzę przez martwe
ciała, żeby go osiągnąć. Nie obchodzi mnie, czy się
mylę, czy mam rację. Jeśli mam cel, zrobię wszystko,
co możliwe, aby do niego dotrzeć. Bez względu na to,
co trzeba. Ludzie z pasją i talentem to Ci, którzy bez
względu na wszystko osiągną swój cel.

Czego szukasz przy rekrutacji nowego pracownika do
swojej restauracji?

Ciekawego człowieka do pracy. Nigdy nie oglądam CV.
Nie obchodzi mnie, gdzie wcześniej osoba pracowała.
W pewnym momencie nawet nie obchodzi mnie, jakie
są ich umiejętności techniczne, ponieważ ja Im je dam.
Ale jeśli to miła osoba do pracy, dla mnie - to
zwycięzca. Muszą być to przyjemne, uśmiechnięte,
słoneczne osoby. Nienawidzę nieszczęśliwych ludzi na
zdjęciu. Muszę powiedzieć, że spotykasz dziś wielu
takich ludzi w świecie gastronomii. Kiedy masz pasję,
przychodzisz podekscytowany każdego ranka,
przychodzisz z pewnym duchem. Ponieważ, jak
powiedziałem, jestem bardzo emocjonalny i niezwykle
wrażliwy, dla mnie bardzo czyste, spokojne i
pozytywne, uśmiechnięte otoczenie jest dla mnie
najważniejsze w kuchni. Poszukuję więc po prostu
miłej osoby, z którą na zakończenie zmiany można
wypić lampkę wina. Wszystko jest emocjonalne, czy
tego chcemy, czy nie. niektórych przypadkach tak
naprawdę nie widzimy, ale cały świat funkcjonuje
emocjonalnie. W Jeśli kogoś zastrzelimy, to emocje.



tylko prowadzenia restauracji.
Oznacza to prowadzenie restauracji,
prowadzenie laboratorium,
prowadzenie public relations,
mediów, kontroli i wiele innych.
Codziennie masz tak wiele na głowie,
że rzadko przestajesz myśleć o sobie.
Nauczyłem się, że w sensie tego, co
robię, mogę dać społeczności dużo
więcej. Dobrze będzie sobie trochę
zwolnić. Nauczyło mnie, że nie muszę
robić 10 rzeczy jak wcześniej, teraz
umiem 2. Nie powiem, że zrobię to
lepiej niż wcześniej - po prostu muszę
zmienić priorytet. Chciałbym być
spokojniejszy, bardziej wyrachowany.
Tym razem coś mi to  pokazało.
Nauczyłem się dbać o priorytety.
Wcześniej musiałem pracować dwa
razy ciężej, żeby zostać szybko
zauważonym. Żyjemy w miejscu, w
którym wyróżnienie standardem
„gwiazdki” nie jest jeszcze dobrze
znane całej populacji. Było to
dwukrotnie trudniejsze niż w innych
miejscach na świecie. W każdym
innym miejscu - Twoja szansa może
nadejść szybciej. Tak było w
Warszawie. Musiałem czynić cuda,
żeby zostać zauważonym. W końcu
było to słuszne. Jeśli nie, nie
siedziałbym tu dzisiaj z tobą. Teraz
myślę nieco inaczej. Stałem się lepszą
osobą. Rozumiem, którą drogę
wybrać. Ta wybrana przeze mnie jest
bliska japońskiej filozofii. Chciałbym
być wyjątkowo spokojny i skupiony.
Rób kilka rzeczy - ale arcydzieła.
Dawniej próbowałem zrobić 100
arcydzieł, wszystkie docelowo mogły 
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być wyjątkowe, teraz wystarczy zrobić
10. I tak będą wyjątkowe, ale dadzą mi
swobodę spokoju psychicznego. Kiedy
jesteś spokojniejszy, możesz osiągnąć
znacznie więcej. Opuszczenie mojej
restauracji nie było złą rzeczą. Byliśmy
bardzo różnymi ludźmi z moimi
byłymi partnerami.  Życzę Im
wszystkiego najlepszego, ale mieliśmy
bardzo różne poglądy i ostatecznie
byliśmy różniącymi się stronami.
Decyzja została podjęta - otworzę moją
własną restaurację. Teraz nadeszły
czasy, że z powodu koronawirusa nie
ma mnie w kuchni. To już po prostu za
długo. Nie jestem do tego
przyzwyczajony. Naprawdę uwielbiam
być w kuchni i to jest coś, za czym
strasznie tęsknię. Nie tęsknie za sławą
czy popularnością. Brakuje mi faktu
bycia w kuchni i pracy z dobrymi
produktami z innymi ludźmi,
kreowania nowych rzeczy. Za tym
tęsknię najbardziej.

Covid podkreśla swobodę. Sposób na
swobodę w restauracji. Powinieneś czuć
się zrelaksowany, jak członek rodziny i
nie być onieśmielony. Generalnie
można było to zobaczyć w wielu
restauracjach. Można było tam
pojechać i wszędzie zobaczyć złote
ozdoby  z armią ludzi w muszkach, dla
niektórych jest to onieśmielające.
Ponownie otworzę restaurację na
najwyższym poziomie. Nie chcę
otwierać restauracji dla niewielkiej
kategorii osób. Nie chcę tu otwierać
najlepszej restauracji. Chcę otworzyć



niewielu szefów kuchni, których szanuję. Jestoczywiście
Modest Amaro, który wykonuje niezwykłą robotę. Przemek
Klima - który dostał własną gwiazdkę Michelin i pracował ze
mną również w przeszłości. Wspomnę też o Dariuszu
Barańskim, który jest bardzo utalentowanym szefem kuchni,
Marcinie Przybyszu, Beñacie Alonso czy Jacku Grochowinie.
W dzisiejszych czasach wszyscy wykonują wyjątkowo dobrą
robotę, ale jest o wiele więcej osób, które aspirują do
czołówki, co jest kluczem!
Nigdy w życiu nie wzorowałem się na żadnym wzorcu.
Poszedłem własną drogą. Moja droga jest wyjątkowa. Nie jest
lepsza. Nie mogę tego powiedzieć. Mogła być nawet
najgorsza, ale mam własny styl i własną wizję. Chcę
postępować zgodnie z tym, co uważam za słuszne.
Kreatywność oznacza „nie kopiować”. Jeśli kopiujesz, nie
jesteś kreatywny. Zaryzykowałem tym, co robiłem, ale
najwyraźniej się opłaciło. Więc ostatecznie się nie myliłem.

Jaką radę dałbyś młodym kucharzom rozpoczynającym
karierę?

Nie myśl o tym, co zamierzasz zrobić. Po prostu rób to, o co
Cię proszą. Pamiętajcie, jak powiedziałem wcześniej - bądź
lojalny, ciężko pracuj. Wyznacz sobie cel i zastanów się,
którą drogą chcesz podążać i jaki poziom chcesz osiągnąć.
Osiągnij to zgodnie ze swoim stanem życia codziennego.
Bądź i pracuj dla miejsca, w którym warto pracować i uczyć
się, uczyć i uczyć!
Nauczyłem się jednej rzeczy w kuchni - ludzie mają różne
cechy i są rzeczy, których nie możesz się nauczyć lub takie,
do których nigdy nie dotrzesz, ponieważ nie jesteś na to
przygotowany. A to nie koniec świata. Nie jestem nastawiony
na wiele rzeczy. Nie musisz nakładać na siebie ograniczeń,
ale w międzyczasie musisz znać swoje ograniczenia. Pamiętaj
jeszcze raz - ucz się, ale nie dla osiągnięcia chwały. Po prostu
o tym pomyśl.
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restaurację, która jest dostępna dla każdego. Jeśli
pytasz o wysoki poziom - odpowiedź brzmi: tak.
Gwiazdka Michelin - tak. Ale przystępne cenowo dla
każdego i otwarte dla każdego. Nie chcę najlepszego
miejsca w tym kraju - chcę miejsca dla każdego.
Zachowałbym bardzo wysokie standardy, ponieważ
nie chcę pracować poniżej swoich możliwości
technicznych. To jest naprawdę ważne. Moim
zadaniem jest stworzenie takiego środowiska, aby
ludzie czuli się u mnie dobrze. Po Covid – 19 kładzie
się nacisk na te właśnie cechy. To jak trend i to mi się
podoba. Moja restauracja będzie to miejsce, do którego
przyjdziesz za 100 zł i dostaniesz set dań. Jeśli jednak
poprosisz o pełną podróż, damy Ci to doświadczenie,
ale goście będą mogli zdecydować, co będzie dla nich
najlepsze.

Czy jest ktoś, kto inspiruje Cię jako szefa kuchni?

Nie. Szanuję wielu szefów kuchni na świecie. Wielu z
Nich jest genialnych. Mam słabość do ludzi. Na
przykład Marco Pierre White’a, za jego wyjątkową
uczciwość. Jest prawdziwym szefem kuchni.
Oczywiście mam poważne szacunek do tego, co zrobił
Ferran Adria czy Pan, Herve This.  Jest jedna z osób,
która inspiruje mnie jako mentora, jako osobę i jako
profesjonalistę. Pan Herve To wynalazca kuchni
molekularnej i Note-by-Note, więc jest „Bogiem”
współczesnej kuchni od 40 lat. Jest niesamowitą
inspiracją, ponieważ wynalazł gastronomię
molekularną w 1984 roku - to było dawno temu.
Doceniam wszystkich szefów kuchni. Szanuję ich
wszystkich, ale żaden z nich mnie nie zainspirował.
Oczywiście Pierre Gagnaire to „wielki gość”. Jest
jednym z moich najbliższych przyjaciół i ma bliskie
relacje z panem Herve This. Są bardziej jak moi
dziadkowie. Ci ludzie są bardzo utalentowani i Oni
obaj pracują bardzo ciężko. Mogę również podkreślić
Hestona Blumenthala. Z pewnością nadał gastronomii
nowe oblicze. Jestem ambasadorem Note-by-Note,
czyli ostatniego punktu gastronomii molekularnej,
nowocześniejszej już nie da się. W Polsce też jest 
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