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Co stanowi dla Ciebie największą inspirację – kolor, 
kształt, skojarzenie smakowe?
Zaczynam od analizy pokazów mody i wyszukuję te sylwet-
ki, które mogą ,,stać się jadalne”. Zwracam uwagę na kolor, 
fakturę materiału, kształt oraz objętość ubrań. Następnie sta-
ram się przekształcić te wszystkie elementy w ucztę dla na-
szych oczu i kubków smakowych.
 
Jak powstają przepisy?
Zazwyczaj działam intuicyjnie. Korzystam z rodzinnych 
przepisów, czasami również z książek kucharskich. Potrafię 
też odtworzyć przepis na danie, które jadłam w restauracji 
lub u znajomego.
 
Jaki jest Twój ulubiony składnik?
Uwielbiam składniki pochodzące z kuchni śródziemnomor-
skiej: pomidory, bazylię, oliwki oraz oliwę z oliwek z pierw-
szego tłoczenia.
 
A czy jakaś kolekcja szczególnie kojarzy Ci się 
z kuchnią śródziemnomorską?
Tak, kolekcja na sezon wiosna/lato Dolce&Gabbana z 2012 
roku. Bakłażany, cukinie, papryczki chilli – te nadruki w po-
łączeniu z dodatkami w postaci czosnkowych kolczyków wy-
glądają naprawdę apetycznie!

Najsmaczniejsza kolekcja tego lata?
Zdecydowanie McQueen! Energia kolorów, liczba deta-
li oraz wyolbrzymione kształty, których użyła Sarah Bur-
ton sprawiają, że ta kolekcja wygląda wyjątkowo smako-
wicie. Zresztą wystarczy spojrzeć na zdjęcia z kampanii! 

Czy myślałaś kiedykolwiek o tym, by poprzez gotowa-
nie zinterpretować inną dziedzinę niż moda, na przykład 

muzykę lub sztukę?
Jak na razie nie, ale nie wykluczam tego w przyszłości.

Jakiego projektanta cenisz najbardziej i dlaczego?
Jil Sander – jej silna osobowość jest widoczna w każdym ele-
mencie kolekcji.
 
A jak smakuje Jil Sander?
Jej kolekcje, bez względu na sezon, są zawsze pełne kla-
sy. Myślę, że gorzki smak najlepiej reprezentuje tę markę. 

Czy wszystko na swoim blogu przygotowujesz sama?
Można powiedzieć, że jestem wielozadaniowcem. Odpowia-
dam za całą część kreatywną  tego projektu. Zaczynając od 
wyszukiwania zdjęć z pokazów, poprzez wymyślanie przepi-
sów, fotografowanie dań, aż po tworzenie notatek na blogu.
 
Taste of Runway zdobywa coraz więcej fanów. Czy planu-
jesz go rozwijać? 
Blog został niedawno odnowiony, teraz łatwiej można poru-
szać się po stronie. Wprowadziłam kilka zmian, m. in. moż-
liwość wyszukiwania przepisów według różnych kategorii: 
projektanta, sezonu, rodzaju potrawy lub koloru. Więc je-
śli masz ochotę na różowy deser, szybko znajdziesz wszystkie 
przepisy w tym kolorze.
 
Czy uważasz, że takie inicjatywy jak Twoja strona mogą 
zmienić nastawienie świata mody do jedzenia?
W świecie mody niestety nadal promowany jest rozmiar zero. 
Przede wszystkim to projektanci powinni dawać silniejsze sy-
gnały i przyjmować bardziej surową pozycję w kwestii promo-
wania zbyt szczupłych sylwetek wśród modelek. Byłoby jed-
nak cudownie, gdyby okazało się, że mój blog zmienił czyjś 
stosunek do jedzenia i zaraził kogoś miłością do gotowania.

Alexander McQueen (1.) jako ostra zupa z ryżem i małżą (2.),  a na deser romantyczny Christian Dior (3.)  podany w formie miłosnego koktajlu (4.) Z projektu Antonio Marras FW 2012/13 (5.) powstała tarta z pomidorkami koktajlowymi (6.),  a dla fanów makaronu - kolorowe wstążki (8.)  inspirowane Marciem Jacobsem (7.)
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rOZMaWiał a Daria Bartczak

Stosunek świata mody do jedzenia jest dość kontrowersyjny, 
skąd więc pomysł na takie połączenie?
Pomysł na Taste of runway powstał we włoskiej kuchni. 
Stworzyłam tego bloga by nadać modzie ,,nowego smaku”, 
który sprawi, ze ludzie będą się uśmiechać. Zarówno jedzenie, 
jak i moda to moje pasje – studiowałam projektowanie mody 
na instituto Marangoni w Mediolanie, a gotowania nauczyła 

mnie mama, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Można więc po-
wiedzieć, że miłość do jedzenia mam we krwi!
 
Jaki smak ma dla Ciebie moda?
Gazowany! (śmiech) Jest bardzo dynamiczną i pełną ży-
cia dziedziną. Poza tym, moda jest nieprzewidywalna 
i ekscytująca!
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czy jes t  coś  bardz ie j  włoskiego niż  wie lka  moda i  znakomite 
jedzenie?  anna Marconi ,  młoda projektantka z  Mediolanu 
postanowiła  połączyć  te  dwie  pas je  i  s tworzyć  swój  własny 

kul inarny przewodnik po świec ie  mody.  Poznajc ie  Taste  of  runway 
– najbardz ie j  smakowite  i  s ty lowe mie j sce  w s iec i .
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