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Food Network to jedna z najszybciej rozwijających się lifestylowych i rozrywkowych marek wśród 
kanałów należących do Scripps Network International. Jest dostępny w ponad 100 milionach 
amerykańskich gospodarstw domowych i jest jednym z 10 czołowych kanałów w USA. Bogata oferta 
kanału to kompendium przystępnie podanej wiedzy na temat wszystkiego, co wiąże się z kulinariami. 
Widzowie mogą poznawać prawdy i mity na temat diet, uczyć się racjonalnie odżywiać i dobierać 
odpowiednie menu do stylu życia. Odróżniać złe jedzenie od dobrego, a smakowanie od łakomstwa. 
Obserwowanie pojedynków najwybitniejszych kucharzy dostarcza widzom niezapomnianych 
emocji. Podróże śladami kuchni świata inspirują ich do tworzenia nowych dań w zaciszu własnego 
domu. Z Food Network wypieki udają się każdej gospodyni, odchudzanie przynosi dobre rezultaty, 
a niejadki zaczynają cieszyć się różnorodnymi smakami. Interesujące cykle znajdują tu wielbiciele 
mięsa i wegetarianie. Zwolennicy tradycji i kulinarnych eksperymentów, domatorzy oraz zagorzali 
podróżnicy. Wszyscy, dla których jedzenie jest przygodą, pasją, zabawą, wyzwaniem, radością 
i filozofią życia. Food Network to skarbnica wiedzy, źródło inspiracji oraz świetny przewodnik. 
Prezentowana mieszanka programów kulinarnych jest tak przygotowana aby zapewnić rozrywkę 
i pomysły zarówno najbardziej wysmakowanym kulinarnie smakoszom oraz tym, którzy dopiero 
zaczynają swoją przygodę z gotowaniem. Food Network prezentuje innowacyjne spojrzenie na 
telewizję kulinarną oferując przy tym najwyższej jakości kontent. Zachęca do eksperymentowania  
z potrawami, pomaga rozwinąć już nabyte zdolności i przedstawia świat kuchni od kulis.
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Anna Starmach lubi jeść i kocha gotować. W programie czeka 
ją nie lada wyzwanie. 25 minut i 25 złotych – tyle ma na 
wyczarowanie pysznego sezonowego dania. Musi starannie 
wybrać składniki, które nie przekroczą wyznaczonej sumy.  
W ciągu jednego odcinka zaprezentuje trzy autorskie przepisy. 
Pachnące zupy, świeże sałatki i kuszące desery. Szybko, tanio 
 i smacznie! Prowadząca udowodni wszystkim niedowiarkom, że 
do wyczarowania cudów w kuchni nie jest potrzebny wypchany 
portfel i ogromna ilość czasu. Najważniejsze są dobre chęci  
i kulinarna fantazja.

Pyszne 25



Niewiele osób ma żołądek ze stali, który byłby  
w stanie zmierzyć́ się z największymi przekąskami w USA, jednak 
Adam Richman z Food Network w trakcie podróży po Stanach 
Zjednoczonych zmierzy się z największymi wyzwaniami 
kulinarnymi, jakie uda mu się znaleźć. W nieustającej walce 
kulinarnej przemieszcza się z Bostonu do Seattle i w każde 
inne miejsce, w którym może objadać się potężnymi daniami. 
W Teksasie zmierzy się z „piekielnym burgerem”. pikantnym 
wyzwaniem dla kubków smakowych, składającym się  
z hamburgera z papryczkami jalapeno w ognistym sosie. 
Adama czekają również trudniejsze chwile, gdy weźmie udział  
w kosztowaniu 5,5-kilogramowej pizzy carnivore w Atlancie. 
Każde miasto to dla Adama nowe pole bitwy, na którym czekają 
coraz większe i bardziej pikantne porcje. Pozostaje tylko 
pytanie, kto zostanie ukoronowany jako zwycięzca, człowiek 
czy jedzenie?

Człowiek kontra jedzenie



 „Posiekani” to teleturniej kulinarny, w którym liczą się 
umiejętności, szybkość i pomysłowość. Czworo przyszłych 
szefów kuchni rywalizuje ze sobą, a ocenia ich trzech 
ekspertów sztuki kulinarnej. Mają zamienić zwykłe produkty 
w fantastyczne trzydaniowe posiłki. Po każdym daniu jeden  
z zawodników odpada z konkurencji. Wyzwanie? Mają zaledwie 
kilka sekund na zaplanowanie dania i tylko 30 minut, żeby 
ugotować wyjątkowy posiłek z tajemniczych składników, które 
otrzymają dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem odliczania 
czasu! I to nie koniec stresów. Po przygotowaniu potrawy, będą 
musieli stanąć przed sędziami, którzy nie szczędzą słów krytyki. 
Program poprowadzi charyzmatyczny Ted Allen. „Posiekani” to 
program o emocjach, sztuce kulinarnej i umiejętnościach. Wygra 
tylko jeden! 

Posiekani



„Nie ma takiej restauracji, którą nie mógłbym się zająć” – to 
motto Roverta Irvina, amerykańskiego kucharza i restauratora. 
Zaledwie w ciągu kilku dni i przy ograniczonym budżecie, nasz 
prowadzący zdiagnozuje problemy restauracji, która przestała 
być rentowna i odwiedzana przez klientów. Robert zastanowi 
się, co szwankuje i co trzeba poprawić. Z problemami zostaną 
skonfrontowani właściciele i personel restauracji. Robert Irvine 
będzie nadzorował wielkie porządki i gruntowne czyszczenie 
lokalu, zaproponuje nowy wystrój, by był bardziej komfortowy, 
nowoczesny i atrakcyjny dla klientów. Zmieni menu ograniczając 
je do kilkunastu pozycji. Przekona restauratorów do kupowania 
lepszych jakościowo produktów, podpowie, jak powinien 
wyglądać marketing i działania PR-owskie. Będzie pracował  
z personelem, nierzadko zmieniając zakres obowiązków – tak, 
aby każdy z pracowników czuł się dobrze, lubił swoją pracę  
i wykonywał ją dobrze. I właściciele i personel dostaną masę 
przydatnych wskazówek, podpowiedzi i tricków, które pomagają 
sprawnie prowadzić świetną, uwielbianą przez klientów 
restaurację serwującą dania na wysokim poziomie.

akcja: restauracja!



Zwykły wieczór z przyjaciółkami, radosna rodzinna uroczystość 
albo impreza w kuchni – Giada De Laurentiis wie, jak zamienić 
je w niezwykłe wydarzenia. W programie „Impreza u Giady” 
prowadząca pokazuje proste patenty, sekrety oraz sprawdzone 
przepisy, dzięki którym urządzicie wyjątkową imprezę dla 
rodziny lub przyjaciół.

impreza u Giady



W programie „Kuchnia meksykańska dla każdego” Marcela 
Valladolid, szefowa kuchni oraz autorka książek kulinarnych, 
przygotowuje świeżą porcję meksykańskiego jedzenia i dzieli 
się prostymi i autentycznymi przepisami. Pod wpływem swoich 
podwójnych korzeni – meksykańskich i kalifornijskich – Marcela 
zamienia znane dania w zdrowe i łatwe w przygotowaniu  
meksykańskie potrawy. Marcela zawsze serwuje coś świeżego, 
co smakuje wszystkim – bez względu na to, czy jest to kolacja 
dla syna czy impreza dla znajomych.   

kuchnia meksykańska dla każdego
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