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Port Douglas, oraș 
aflat în zona nordică 

îndepărtată a statului 
Queensland, are o 

populație stabilă de 
3205 locuitori

O croazieră pe râu, completată cu explorarea recifului 
și o după-amiază pe Frankland Island  

reprezintă o experiență de neuitat

Călătorieculinară
Queensland, statul 
însorit al Australiei

Diana Popescu  
a călătorit  
la capătul lumii  
și a gătit la Antipozi

Somon la cuptor
cu salată de avocado  
și castraveți
2 porții / Preparare: 45 min.

• 1 bucată de somon  
(cca 300 g)
 • 1 avocado
• 1 ceapă roșie • 1 castravete
• 1 gălbenuș • 1 limettă
• susan negru • busuioc
• ulei de masline • piper, sare

1. Se spală bine bucata de 
somon (păstrându-se pielea) 
și se tamponează cu prosoa-
pe de hârtie. Se unge cu ulei 
de măsline pe ambele părți 
și se așază într-o tavă (par-
tea cu piele în jos). Se adau-
gă sare, piper și susan negru 
și se pune la cuptor la foc 
mediu până se rumenește 
bine, fără a se usca.
2. Se curăță castravetele și 

se taie cubulețe. Se toacă 
ceapa roșie, dar nu foarte 
mărunt. Se curăță avocado 
și se stropește imediat cu 
zeama de limette, pentru a 
nu se oxida. Un sfert se 
zdrobește, iar restul se taie 
cubulețe de dimensiunea ce-
lor de castravete. Se adaugă 
sare și puțin piper alb și se 
amestecă. Se mai poate adă-
uga puțină zeama de limette, 
după gust.
3. Se prăjeste ușor gălbe nu-
șul de ou. Se pasează la 
blender câteva frunze de 
busuioc cu câteva picături 
de ulei de măsline. Se așază 
pe farfurii peștele și gălbe-
nușul; salata de castraveți și 
avocado se așază alături cu 
ajutorul unei forme rotunde. 
Pentru decor se pot folosi 
câteva fire de chivas și boa-
be de piper roșu.
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  Ursulețul Koala, animalul 
statului Queensland

Plaja Whitehaven 
din Insula Whitsunday: 

un adevărat paradis 
terestru

Podul suspendat din Cheile Mossman permite 
explorarea uneia dintre zonele cele mai 
frumoase ale Parcului Național Daintree

Kuranda, un orășel autentic aflat  
în mijlocul pădurilor tropicale

D ouăzeci și șapte de 
grade, o briză plăcu-
tă, cer albastru cu 

nori albi și pufoși, soare, pal-
mieri, aer de vacanță… aceasta 
este iarna australiană care în-
tâmpină turiștii la Cairns, în 
nordul statului Queensland, 
baza de unde se pornește în ex-
plorarea uneia dintre minunile 
naturale ale lumii, Marea Bari-
eră de Corali. 
Queensland acoperă mai bine de 
22% din suprafața continentului, 
fiind al doilea stat ca mărime, 
după Western Australia, de 5 ori 
mai mare decât Japonia și de 7 
ori mai mare decât  Marea Brita-
nie. Cu toate acestea, populația 
locală depășește doar cu puțin 4 
milioane de locuitori. 
Numele i-a fost dat în onoarea 
Reginei Victoria a Marii Brita-
nii, care a semnat proclamația de 
separare a actualului Queens-
land de statul New South Wales 
în anul 1859. 
Supranumele de “Sunshine Sta-
te” este cum nu se poate mai po-
trivit: Queensland beneficiază de 
o climă tropicală cu peste 300 de 
zile însorite pe an, și mai bine de 
8-9 ore cu soare pe zi. Chiar și 

pentru localnici fiecare nouă zi 
pare o zi de vacanță și nu este de 
mirare că vor întâmpina orice 
vizitator cu zâmbete largi  
și voie bună. 
Statul a fost locuit din timpuri 
străvechi de aborigeni, iar pri-
mul european care a ajuns pe 
coasta sa estică a fost locotenen-
tul englez James Cook, în anul 
1770. Astăzi o treime din 
populație este formată din 
imigranți recenți, iar restul din 
descendenți ai emigrantilor bri-
tanici și europeni care s-au sta-
bilit aici în secolul XIX. 
Cu recifuri minunate, insule 
atractive, plaje cu nisip alb fin, 
parcuri naționale și uimitoare 
păduri tropicale, Queensland 
este una dintre destinațiile pre-
ferate ale continentului. Aici se 
găsesc și 5 din cele 11 zone din 
Australia listate în Patrimoniul 
Mondial: siturile cu fosile de la 
Riversleigh, parcurile naționale 
Scenic Rim, Insula Fraser, Tropi-
cele Ude cu parcul național 
Daintree și, bineînțeles, Marea 
Barieră de Corali. Gold Coast,  
la sud de Brisbane, capitala sta-
tului, este paradisul iubitorilor 
de surf și al petrecăreților.

Marea Barieră de Corali, una 
dintre cele 7 minuni naturale 
ale lumii, este cea mai mare 
formațiune de corali din lume
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Mâncărurile din Queensland sunt 
specifice climatului subtropical și au 
la bază peștele și fructele de mare, dar 
și legumele și fructele proaspete. 
Imigranții stabiliți de-a lungul anilor 
în această zonă, ca de altfel pe tot 
teritoriul Australiei, au adus câte ceva 
din bucătăria din ținuturile lor natale, 
astfel ca gastronomia zonei prezintă 
azi semnele clare ale globalizării. 
Chiar dacă mâncărurile de influență 
europeană, cele asiatice sau 
preparatele tip fast food sunt larg 
răspândite, nu pot depăși delicatese 
precum crabii de noroi, creveții king 
și tiger, macroul, scoicile și 
baramundi.
Carnea de vită ce provine din această 
zona este cunoscută și apreciată la 
nivel internațional, iar cea de bivol, 
crocodil, emu și cangur se găsește 
printre specialitățile exotice din 
Queensland. Avocado, mango, 
ananas, lychee, rambutan, papaya, 
lime, căpșuni, banane și pawpaw sunt 
fructele răspândite în această parte a 
Australiei. Nucile macadamia sunt 
folosite la numeroase preparate, de la 
deserturi până la salate.

Băuturile cele mai cunoscute din 
Queensland sunt berea XXXX (sau 
“4-X”), produsă aici înca din 1877, 
precum și romul Bundaberg, un 
sortiment de rom dulce făcut din 
trestia de zahăr specifica zonei.
În Queensland nu se găsesc podgorii, 
dar asta nu a împiedicat mai bine de 
14 împătimiți oenologi să transforme 
unele dintre fructele tropicale de aici 
într-un vin de fructe căutat și apreciat.
Vegemite, pasta tipic australiană 
făcută din extract de drojdie de bere, 
legume și condimente, nu lipsește nici 
din Queensland.
Biscuiții Anzac, din fulgi de ovăz și 
cocos, precum și prăjitura Pavlova 
sunt dulciurile naționale australiene. 
Se spune că cea mai veche rețetă a 
prăjiturii care se cheamă azi Pavlova a 
fost creată în Noua Zeelandă, însă 
desertul a primit acest nume la 
Hotelul Esplanade din Perth, în 
onoarea balerinei rusoaice Anna 
Pavlova în timpul turneului ei 
australian. Atunci presa a omagiat-o 
spunând despre ea că a dansat ca și 
cum ar fi plutit - exact ca bezeaua 
ușoară și fină a prăjiturii...

Clădirea Q1 din Gold Coast este cea 
mai înaltă clădire rezidențială din 

Australia și Emisfera Sudică, 
iar priveliștile de la ultimul etaj 

al acesteia sunt uimitoare

Călătorieculinară Mini Pavlova
cu sos de busuioc și nuci macadamia
8 porții / Preparare: 2 ore.

Bezea: • 4 albușuri, la temperatura camerei  
• 1 ceașcă zahăr • 1 ½ linguriță amidon  
• ½ linguriță oțet de vin alb • sare
Cremă: • 4 gălbenușuri, la temperatura camerei  
• 250 g mascarpone • 5 linguri zahăr  
• 200 g frișcă lichidă
Sos: • 5-7 frunze mari de busuioc  
• 30 g sirop de agave • 2 nuci macadamia
Ornat: • fructe de padure • 5 nuci macadamia pisate

1. Se pregătesc bezelele: se încălzește cuptorul la 
150 ºC. Se tapetează o tavă cu hârtie de copt; se 
trasează cercuri cu un creion, de dimensiunea do-
rită, lăsând cel puțin 3 cm distanță între ele. Se 
întoarce hârtia pe cealaltă față, pentru a nu se 
imprima pe bezea cărbunele de la creion. 
2. Se pun în vasul de la mixer 4 albușuri și un vârf 
de cuțit de sare. Se bat la viteză medie până în-
cep să se întărească (cca 4 min.). Se adaugă apoi 
treptat 3/4 din ceașca de zahăr, lăsând mixerul să 
mai meargă 3 min. Se amestecă restul de zahăr 
cu amidonul și se adaugă treptat în vasul de la 
mixer amestecând alte 2 min. Se pune apoi oțetul 
si se mai lasă mixerul să funcționeze 1 min. Tim-
pul total de mixare trebuie să fie în jur de 10 min. 
Se repartizează bezeaua în cercurile din tavă, 
într-un strat de cca 5 cm. Mai simplu este să se 
folosească o formă rotundă de patiserie.
3. Se reduce focul la 100-110 ºC și se coc bezelele 
la mijlocul cuptorului 1 oră și 15 min, fără a des-
chide ușa cuptorului; ele trebuie să devină aurii, 
fără a se rumeni prea tare. Se stinge focul și se 
mai lasă tava în cuptor încă 30 min., cu ușa închi-
să. Apoi se deschide puțin ușa cuptorului și se 
lasă bezelele să se răcească (cca 30 min.).
4. Pentru cremă, se amestecă într-un vas 
gălbenușurile cu zahărul, folosind o lingură de lemn, 
apoi se înglobează mascarpone, urmat de frișca 
bătută.
5.  Pentru sos, se pasează la blender frunzele de 
busuioc cu siropul de agave și nucile macadamia. 
Se dă la frigider cel puțin 2 ore sau chiar peste 
noapte. Înainte de asamblare, sosul se scoate din 
frigider și se lasă să ajungă la temperatura camerei.
6.  Se asamblează prăjitura: se așază bezeaua pe 
o farfurie și se acoperă cu câteva linguri de cre-
mă. Se ornează cu fructele de pădure și se presa-
ră nucile macadamia mărunțite. Se toarnă cu o 
linguriță puțin sos de busuioc pe farfurie în jurul 
și deasupra bezelei.
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Natural & extravagant:   
Australia este ținutul 
spiritelor îndrăznețe

Orizonturile vaste și curajul  
de a experimenta au inspirat  

cele mai surprinzătoare  
și mai delicioase  

combinații gastronomice
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Bezelele se pot prepara cu  
pana la 3 zile inainte; se pastreaza 
intr-un loc aerat la temperatura 
camerei
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