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II EDYCJA PROGRAMU

Poznaj nowych uczestników!

O PROGRAMIE
1 wrzesnia ruszyła kolejna polska
edycja programu „MasterChef”
- najpopularniejszego show
kulinarnego swiata!
Pierwsza seria niezwykłego programu, zgodnie
z popularną maksymą „przez żołądek do serca”,
zyskała ogromną sympatię widzów. Książka
zwyciężczyni programu - Basi Ritz stała się
bestsellerem, a pozostali uczestnicy świetnie radzą
sobie na rynku gastronomicznym. Jak będzie tym
razem? W jesiennej edycji możemy liczyć na wiele
niespodzianek. Uczestnicy stawią czoło
niecodziennym wyzwaniom - przygotują elegancki
lunch dla dyplomatów, stworzą wyrafinowane danie
z homara czy będą popisywać się swoimi kulinarnymi
umiejętnościami w egzotycznym Maroku. W jednym
z odcinków wystąpi gościnnie charyzmatyczny
Marco Pierre White - jeden z najsłynniejszych
i najbardziej cenionych szefów kuchni świata.
Jego uczniem był m.in. lubiany przez Polaków
Gordon Ramsay - gospodarz amerykańskiej wersji
programu „MasterChef”.

NIEDZIELA 20:00
od 1 września

Kto zostanie nowym Mistrzem Kuchni?
Czyja receptura okaże się przepisem na sukces?
O tym zdecyduje jury, które niezmiennie tworzą:
Magda Gessler - najsłynniejsza polska
restauratorka i autorka książek kucharskich.
Razem z nią adeptów sztuki kulinarnej oceniać
będzie Anna Starmach - absolwentka słynnej
paryskiej szkoły kucharskiej „Le Cordon Bleu”
i prowadząca program „Pyszne 25” w TVN Style
oraz Michel Moran – szef kuchni jednej z najlepszych
polskich restauracji „Bistro de Paris”,
rekomendowanej przez przewodnik Michelin.
Program „MasterChef” to niezwykłe widowisko,
w którym pasjonaci gotowania przygotowują
swe popisowe dania i poddają je ostrej krytyce
profesjonalnego jury. Wielu kucharzy - amatorów
bierze udział w castingach do programu. Jednakże
tylko 14 najlepszych otrzymuje szansę by walczyć
o tytuł MasterChefa, 100 tysięcy złotych i własną
książkę kucharską!

JURY

Anna Starmach

Michel Moran

Magda Gessler

UCZESTNICY
Adam ma 24 lata i pochodzi
z Wielunia. Obecnie mieszka
w Warszawie. Jednak jego
życie było przez długi czas
związane z Londynem.
Studiował na wydziale
rządowo-mundurowym
tamtejszego college’u
oraz pracował, jako kierownik
sklepu z owocami morza, który od lat zaopatruje
najlepsze londyńskie restauracje m.in. Gordona Ramsaya.
Wystarczyło, że usmażył swoją pierwszą jajecznicę,
a gotowanie stało się jego wielką miłością i pasją. Chciałby
pójść w ślady Asha Maira - zwycięzcy brytyjskiej edycji
„MasterChefa” i wygrać program.
Castingowe danie Adama:
Królik w sosie śmietanowym
z grzybami, puree
ziemniaczanym z oliwą
z oliwek i czosnkiem

Adam Mostowski

UCZESTNICY

Anna Nowak

Anna ma 28 lat,
urodziła się i mieszka
w Poznaniu. Z wykształcenia
jest biotechnologiem żywności,
posiada również tytuł MBA.
Obecnie pracuje
w firmie konsultingowej.
Anna to pasjonatka gotowania,
choć pichci od niedawna.
Przyrządzaniu potraw potrafi poświęcić swój cały wolny
czas, czasem zdarza się jej gotować do 3 w nocy!
Jej największym marzeniem jest wyjazd na kurs kulinarny
do Toskanii. Niedościgniony wzór szefa kuchni
to dla niej Marco Pierre White.

Castingowe danie Anny:
Małże św. Jakuba na risotto
szafranowym z zielonymi
szparagami

UCZESTNICY
Beata ma 28 lat, urodziła
się w Zgorzelcu. Mieszka
we Wrocławiu. Jest doktorantką w Instytucie
Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Politechniki Wrocławskiej.
Gotowanie to dla niej
odskocznia od rzeczywistości.
Od zawsze uwielbiała
krzątaninę w kuchni, poznawanie nowych smaków,
jednakże obawiała się postawić wszystko na jedną kartę
i zacząć robić to profesjonalnie. Kiedy nie gotuje, pływa
lub jeździ na ryby. Ma dwa kulinarne marzenia. Pierwszym
z nich jest własna kameralna restauracja, a drugim
odtworzenie i unowocześnienie przepisów kuchni
staropolskiej z książki prababci.
Castingowe danie Beaty:
Pasztet ze szczupaka
i boczku z konfiturą
z brusznicy oraz bułką
razową z czarnuszką

Beata Śniechowska

UCZESTNICY

Charles Daigneault

Charles ma 36 lat,
urodził się w kanadyjskim
Saint - Jean - sur - Richelieu.
Kilka lat temu miłość ściągnęła
go do Polski. Teraz mieszka
wraz z rodziną w Krakowie.
Z wykształcenia
technik - mechanik rolniczy,
obecnie pracuje, jako specjalista
ds. exportu i jako współwłaściciel zarządza własną firmą.
Pierwszą potrawą, którą własnoręcznie przygotował,
jak na Kanadyjczyka przystało, był… syrop klonowy.
Jego kulinarnym marzeniem jest prowadzenie
warsztatów, uczenie młodzieży sztuki gotowania. Charles
nigdy nie korzysta z wagi kuchennej i miarki, gotuje
z prawdziwą fantazją, tylko na wyczucie. Autorytetem jest
dla niego kanadyjski kucharz Jean Soulard.
Castingowe danie Charles’a:
Łosoś marynowany w soku
z pomarańczy i syropie
klonowym, smażone zielone
szparagi z prażonym
sezamem, podane z sałatką
z fenkułów

UCZESTNICY
Daniel ma 24 lata, urodził się
i mieszka w Bartoszycach.
Aktualnie studiuje inżynierię
mechaniczno - medyczną
na Politechnice Gdańskiej
i Uniwersytecie Medycznym
w Gdańsku. W wolnych
chwilach dużo czyta. Oprócz
gotowania, interesuje go
kolejnictwo. Jego największym marzeniem jest posiadanie
własnej restauracji, w której karmiłby rzesze ludzi.
W przeciwieństwie do swoich kolegów ze studiów
i jak na kucharza przystało, nie znosi fast foodów.
Chętnie natomiast lepi i serwuje pierogi ruskie.
Kulinarnym guru jest dla niego Magda Gessler,
którą zaskoczył podczas castingów swoim śpiewem.
Castingowe danie Daniela:
Luzowane skrzydełka
kurczaka, nadziewane
cielęciną i szyjkami rakowymi,
podane z talarkami
ziemniaczanymi

Daniel Hucik

UCZESTNICY

Diana Volokhova

Diana ma 30 lat, mieszka
w Gdyni, ale pochodzi z Armenii.
Do Polski przywiodła ją miłość
- planuje osiąść tu na stałe.
Z wykształcenia jest
inżynierem kolejowym, obecnie
pracuje jednak, jako manager
hotelu we Władysławowie.
Ma niezwykle bogate
doświadczenie zawodowe - wcześniej była kierownikiem
sklepów tekstylnych, pracownikiem linii kolejowych oraz
nauczycielem tańca. Gotować zaczęła już w dzieciństwie,
a w wieku 12 lat sprzedała swoje pierwsze ciasto!
Uwielbia przyrządzać potrawy tradycyjnej kuchni
ormiańskiej, szczególnie te z dodatkiem bakłażana.
Jej marzeniem jest prowadzenie własnej cukierni,
w której oferowałaby gościom wypieki z całego świata.
Castingowe danie Diany:
Gołąbki w liściach winogron
faszerowane mięsem,
z sosami: z granatów
i jogurtowo-czosnkowym,
podane z sałatką
z pieczonych warzyw
i kwaśnym jogurtem

UCZESTNICY
Hanna ma 30 lat i urodziła
się w Borku Wielkopolskim.
Obecnie mieszka w Poznaniu.
Z wykształcenia jest
kosmetyczką, ale zawodowo
zajmuje się handlem
- stworzyła własną sieć
eleganckich secondhandów.
Od momentu, gdy razem
z mamą ugotowała swoją pierwszą zupę pomidorową,
kuchnia stała się jej królestwem, a przyrządzanie potraw
wielką pasją. Marzy o założeniu własnej restauracji
z kuchnią polską, w której serwowałaby swoją ulubioną
pieczoną kaczkę. Przygotowuje też książkę kucharską
z przepisami swojej mamy.
Jej autorytetem jest Magda Gessler.
Castingowe danie Hanny:
Chłodnik ogórkowo - miętowy
z bułeczkami nadziewanymi
serem feta i pietruszką

Hanna Stelmaszyk

UCZESTNICY

Jarosław Falkowski

Jarek ma 41 lat. Urodził się
i mieszka w Gdańsku.
Z zawodu florysta - ogrodnik,
jednak prawdziwą „miętę”
poczuł do gotowania. Zaczynał
od faworków i sałatki z selera,
od tego momentu nieustannie
rozwija swoje umiejętności
i warsztat. Jest nie tylko
dobrym kucharzem, ale też zapalonym myśliwym,
potrafi świetnie przyrządzić upolowaną zwierzynę.
Jego marzeniem jest zdobycie uznania wielkich szefów
kuchni oraz krytyków kulinarnych. Stara się naśladować
Wojciecha Amaro, który jest dla niego autorytetem.
Uważa, że gotując uszczęśliwia innych.

Castingowe danie Jarka:
Comber z sarny z wiśniami,
podany z kaszą gryczaną
z komosą białą oraz buraczkami
z pędami sosny, szparagi
z masłem szafranowym
i zielonym groszkiem

UCZESTNICY
Jola ma 37 lat i urodziła się
w Katowicach. Mieszka
z rodziną w Mysłowicach.
Przez lata pracowała,
w korporacjach. Obecnie jest
współwłaścicielem firmy
deweloperskiej. Gotowanie
to jej wielka miłość. Zrozumiała
to, gdy jako młoda dziewczyna,
zamiast przed lustrem, wolała spędzać czas w kuchni.
Chętniej wydaje ostatnie pieniądze na nowe akcesoria
kuchenne niż szpilki. Kiedy nie przyrządza potraw, szuka
nowych kulinarnych inspiracji, sama też uprawia swój
własny ogródek warzywny. Jej marzeniem jest szerzenie
idei zdrowego żywienia wśród młodego pokolenia.
Castingowe danie Joli:
Paella z owocami morza,
kurczakiem i chorizo,
grillowaną papryką,
szparagami i szafranem

Jolanta Kleser

UCZESTNICY

Karolina Wysocka

Karolina ma 22 lata i urodziła
się w Rypinie. Obecnie mieszka
w Wielkiej Brytanii.
W tym roku skończyła studia
licencjackie z zarządzania
w marketingu, a pracuje,
jako doradca finansowy
w Royal Bank of Scotland.
Pasją do gotowania zaraziła
ją babcia, która jest dla niej autorytetem, nie tylko
w kuchni, ale i w życiu. Pierwszą potrawą, jaką
przygotowała było spaghetti carbonara, do tej pory
uwielbia makarony w każdej postaci. W przyszłości
chciałaby otworzyć małe, włoskie bistro, gdzie w rodzinnej
atmosferze serwowałaby swoim gościom autorskie dania.

Castingowe danie Karoliny:
Tagliatelle carbonara

UCZESTNICY
Krzysztof ma 35 lat i urodził
się w Kołobrzegu. Obecnie
mieszka w Pruszczu
Gdańskim. Z wykształcenia
jest informatykiem,
ale na co dzień zajmuje się
prowadzeniem własnej firmy
transportowej. Gotowanie
jest jego pasją już od dziecka.
Jako mały chłopczyk zamiast samochodami,
bawił się sztućcami i garnkami. Jego pierwszym
popisowym daniem był sernik. Teraz po mistrzowsku
przyrządza gulasz nowoorleański z owocami morza.
Marzeniem Krzysztofa jest możliwość doskonalenia
kulinarnego warsztatu pod okiem profesjonalistów.
Castingowe danie Krzysztofa:
Marynowane kotleciki
jagnięce, podane z puree
ziemniaczanym z koperkiem
oraz z sałatką w sosie
z natki pietruszki i limonki

Krzysztof Bitel

UCZESTNICY

Leszek Wodnicki

Leszek ma 54 lata, urodził się
i mieszka w Szczecinie.
Z wykształcenia magister
wychowania fizycznego,
zawodowo zajmuje się handlem
nieruchomościami we własnej
firmie. Zaczął gotować,
ponieważ okazało się, że jego
żona nie jest najlepszym
kucharzem. Szybko dostrzegł, że praca w kuchni
to dla niego przyjemność. Leszek marzy o własnym bistro
i programie telewizyjnym związanym z gotowaniem.
Gdy nie krząta się w kuchennym zaciszu, gra w golfa.
Swoją kulinarną przygodę zaczął od gotowanych
ziemniaków w łupinach, teraz potrafi wyczarować
na talerzu prawdziwe arcydzieło.
Autorytetem jest dla niego Magda Gessler.
Castingowe danie Leszka:
Rolada z piersi kurczaka,
we włoskiej szynce, nadziewana
serkiem mascarpone
i suszonymi pomidorami,
podana z sałatką ze szpinakiem,
zielonymi szparagami, zielonym
groszkiem i sezamem

UCZESTNICY
Maria ma 37 lat i mieszka
w Tarnowskich Górach.
Próbowała sił już w pierwszej
edycji programu - przekonała
do siebie jury „śląskim
łobiadem”, jednakże nie udało
jej się zdobyć fartucha
finalisty. Z wykształcenia jest
księgową, prowadzi biuro
konsultingowo-księgowe. Pasję do gotowania
odziedziczyła po ojcu, który mistrzowsko władał nożem
i patelnią. Pierwszą potrawą, jaką przygotowała była
jajecznica na maśle, wtedy też rozpoczęła się jej wielka
fascynacja sztuką gotowania. Marzeniem Marii jest
własna restauracja, w której będzie serwowała swoją
ulubioną potrawę - małże św. Jakuba.
Castingowe danie Marii:
Rolada z krokodyla,
faszerowana warzywami,
podana z sałatką z kuskus,
moreli i migdałów
oraz sosem z mango

Maria Ożga

UCZESTNICY

Paweł Bednarek

Paweł ma 27 lat, urodził się
w Nowym Dworze Mazowieckim,
ale obecnie mieszka
w Warszawie. Od kilku lat
zawodowo zajmuje się
modelingiem,
mimo że studiował grafikę.
Dzięki pracy w branży fashion
miał okazję zobaczyć najdalsze
zakątki świata - kilka miesięcy spędził w Chinach. Miłość do
gotowania poczuł już w dzieciństwie, gdy pichcąc sprawiał
radość mamie, która jest dla niego największym autorytetem.
Zaczynał od frytek własnej roboty, obecnie jego ulubioną
potrawą jest spaghetti carbonara. Uważa, że gotując, daje
ludziom radość. Największe marzenie Pawła to założenie
małej knajpki, w której będzie mógł realizować pasję
i serwować gościom swoje potrawy.
Castingowe danie Pawła:
Pierożki wonton,
nadziewane mięsem kaczki,
z sosem orzechowym
i blanszowanym szpinakiem
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