Călătorie

culinară

India
misterioasă

Diana Popescu
a gustat din
aromele puternice
ale Indiei

Fructele exotice și
luxuriante promit
curajoșilor un rai gustativ
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experiență în India, fie
ea și scurtă, este
imposibil de descris în
câteva cuvinte. Pentru a înțelege
pe deplin ce înseamnă India
trebuie să ajungi să o trăiești. Să
te înțelegi cu taximetriștii care
știu că orice client va ceda ofertei
numai dacă aceasta este foarte
insistentă, să treci prin gările
înțesate de oameni care dorm pe
oriunde, în orice condiții și arată
mereu ca și cum s-ar tolăni în
puf, să reziști ghizilor care te
racolează cu aceeași perseverență
ca și taximetriștii și care
mimează o profundă nefericire
dacă nu ești de acord măcar să
vezi (“only see, no buy”) ceea ce
are de oferit comerciantul lor
preferat, să străbați străzile
mișunând de mașini, oameni,
ricșe, animale, motorete, un haos
în care funcționează o singură
regulă: atenția față de cei din jur
și să te obișnuieșți măcar puțin
cu perechile de ochi ce te însoțesc
la fiecare pas și asta doar pentru
că indienii sunt pur si simplu
curioși. Surprinzător, toate aceste
experiențe nu fac altceva decât să

sporească dorința de a te întoarce
în India. De a trece dincolo de
capitala Delhi cu partea sa nouă
(New Delhi) cu bulevarde largi și
aspect aproape occidental ce
contrastează cu Vechiul Delhi
(Old Delhi) cu străduțe înguste și
impresionanta Jama Masjid, cea
mai mare moschee din India, de
Bombay cu arhitectura sa de
influență neo-gotică și art deco,
de Varanasi, cel mai sfânt dintre
cele șapte locuri sacre ale
hindușilor, de Chennai unde am
descoperit frumoasa Catedrală ce
adăpostește relicvele Apostolului
Toma, de Jaipur cu minunatul
fort sau Calcutta unde m-a uimit
contrastul dintre elegantul
monument Victoria și partea
veche a orașului pe care am
străbatut-o în căutarea Casei
Maicii (unde se află mormântul
Fericitei Tereza de Calcutta).
Dorința de a revedea și de a
înțelege mai bine India devine
mai puternică odată cu trecerea
timpului, în așteptarea unei noi
oportunități de a continua
descoperirea acelor tărâmuri
fascinante.

Curry de pui

și orez basmati cu șofran
4 porții / Prep.: 1 oră și 15 min.

• 400-500 g piept de pui
dezosat • 1 linguriță unt
• 3 cepe • 4 căței de usturoi
• 1 bucată de ghimbir
• 1 baton de scorțișoară
(5 cm) • 2 ardei iuți roșii
(se ajustează în funcție de
iuțimea dorită) • ½ linguriță
turmeric • ½ linguriță
cardamom • 5 cuișoare
• 400 ml sos de roșii
• 125 ml apă • 125 ml iaurt
simplu • 1 lingură suc de
lămâie • câteva frunze
proaspete de coriandru
(pentru ornat) • 400 g orez
basmati • 1 vârf de cuțit
șofran • piper, sare
1. Pieptul de pui se taie
cubulețe și se soteaza în unt.
Se adauga 2 cepe tocate
mărunt și se lasă pe foc
până devin transparente, iar
carnea este destul de bine
gătita.
2. În paralel se pun în blen-
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Hindușii cred că moartea la Varanasi,
orașul sacru aflat pe malurile fluviului
Gange, înseamnă salvare

O

Pe Insula Elephanta din Golful Bombay se găsesc
grote care adăpostesc temple hinduse și budiste

Taj Mahal, monumentul iubirii care a învins timpul,
se află în Agra și este destinația preferată a
turiștilor contemporani

der toate condimentele (usturoi, ghimbir mărunțit,
scorțișoară, ardeii iuți, turmeric, cardamon și cuișoare),
împreună cu sosul de roșii și
apa și se amestecă bine. Se
adaugă iaurtul și se mai
amestecă puțin pe programul “pulse”.
3. Amestecul de condimente
se toarnă peste pui și ceapă.
Se gătesc la foc mic, acoperind cratița și amestecând
ocazional, până când puiul
devine fraged.
4. Se adaugă sucul de lămâie, sare și piper dupa gust și
se ornează cu frunzele
proaspete de coriandru.
5. Între timp se fierbe orezul
basmati (se folosește de
preferință orez prefiert la
pungă). Șofranul se lasă cca
10 min. în puțină apă caldă.
Se pune puțin unt într-o
tigaie și se adaugă o ceapă
tăiată mărunt. Când ceapa
devine aurie se pune
șofranul și apoi orezul,
amestecând bine. Se adaugă
sare și piper după gust.
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India savuroasă
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Templele de la Khajuraho sunt cunoscute pentru arta erotică
(fiind denumite Templele Kamasutra) care reprezintă însă doar
10% din totalul sculpturilor ce acoperă monumentele

Bucătăria indiană este variată ca și țara de
unde provine și diferă semnificativ de la o
regiune la alta, dar și în funcție de religie, de
tradiții culturale și chiar de anotimp.
Însă atunci când vorbim de mâncăruri indiene primul gând se îndreaptă, cu siguranță,
către mirodenii. Acestea sunt folosite din
abundență în fiecare fel de mâncare
tradițional, însă nu sunt combinate deloc întâmplător, ci numai ținând cont de aportul
nutritiv și proprietățile lor medicinale, astfel
încât mâncarea să fie
nu doar savuroasă, ci și bună pentru trup
și spirit. Numărul vegetarienilor este în
creștere în India, și aceasta nu doar datorită
religiei. Clima caldă și umedă face ca felurile de mâncare vegetariene să fie preferate celor pe bază de carne. Palak Paneer (spanac
cu bucăți de brânză telemea dulce sau tofu)
este un exemplu clasic de mâncare
tradițională indiană. Curry, cu versiuni care
diferă de la o regiune la alta, poate fi pregătit
atât cu carne (de preferință pui sau miel),
dar și cu legume sau brânză, în versiunea vegetariană.
Naan este savuroasa pâine indiană (o lipie
mai groasă pregătită pe vatră); frecată cu usturoi are un gust desăvârșit, mai ales atunci
când se asociază cu un curry aromat.
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Orașul Delhi este renumit pentru mâncarea
pregătită și servită pe stradă. La tot pasul se
văd tarabe cu oferte îmbietoare, multe dintre mâncăruri fiind gătite pe loc. La ora
prânzului, bancheri sau oameni de afaceri în
costume elegante mănâncă alături de oameni modești la taraba din colțul străzii,
unde un întreprinzător așezat pe vine direct
pe blatul tarabei frământă coca pentru un
savuros pateu cu legume, pe care apoi îl va
prăji în vasul de alături, unde sfârâie deja
uleiul. Este o imagine care se vede la tot pasul în India; văzându-i pe convivii de ocazie
mâncând cu atâta poftă, unii turiști sunt
tentați să uite de precauțiile cu care au pornit la drum și să încerce apetisanta mâncare
de stradă. Ceaiul se bea pretudindeni și în
orice moment al zilei. India este unul dintre
principalii producători de ceai la nivel mondial; principalele varietăți care cresc aici
sunt Assam, Darjeeling și Nilgiri. Ceaiul se
servește cu lapte, dar și cu un amestec din
mai multe condimente (cardamom, cuișoare,
scorțisoară și ghimbir); acesta este așanumitul tea masala. Lassi este o băutură
tradițională pe bază de iaurt cu fructe și/sau
mirodenii. Există și o versiune sărată, aromată cu apă de trandafiri, lămâie, dar și zahăr și șofran.

Mango Lassi

băutură tradițională
2 porții / Preparare: 10 min.

• 1 mango mare, bine copt • 1 ceașcă
lapte • 1 iaurt simplu cremos • 1 vârf de
cuțit cardamom • 1 linguriță zahăr
1. Se curăță mango și se taie cubulețe. Se
amestecă în blender cu laptele și iaurtul
până când compoziția devine cremoasă.
2. Se strecoară și se adaugă cardamomul,
amestecând bine. Se ornează cu caju pisat și frunze de mentă.

