Călătorie

culinară

Cancun, paradisul turistic de pe coasta estică,
la Marea Caraibelor, este cea mai cunoscută
destinație de vacanță a Mexicului

Campeche a fost unul dintre cele mai
importante porturi ale Noii Spanii

Mexico,
un pais magico!

Biserica Nuestra Señora de los Remedios din Cholula
este construită peste Marea Piramidă Tepenapa,
conchistadorii spanioli dorind să-și exprime astfel
dominaţia asupra aztecilor
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Lupita”, reprezentarea unică,
răscolitoare, a patimii Criștilor
mexicani care se întâlnesc în
fiecare biserică: toate acestea sunt
fațete ale Mexicului pe care le-am
descoperit în călătoria mea.
Mexicanii înșiși, indigeni sau
puținii care mai sunt astăzi
descedenți direcți ai spaniolilor,
sunt o oglindă vie a acestei
diversități. Respectă cu sfințenie
regulile stricte impuse de triburile
locale atunci când vizitează un sat
indigen precum cel de la San Juan
Chamula, unde pentru o simplă
fotografie riști să plătești o
amendă usturătoare sau chiar să
petreci câteva zile în închisoarea
locală, și se distrează cot la cot cu
mulțimea de turiști atrași de
atmosfera destinsă și plăcută, cu
accente hippy, de la San Cristobal
de las Casas, unul dintre cele mai
vibrante orașe pe care le-am
cunoscut. Vizitarea Mexicul este,
la fiecare pas, o provocare. Însă o
provocare care oferă ocazia de a
descoperi o țară prietenoasă, cu o
mare varietate de tradiții etnice și
peisaje fabuloase. Deoarece
Mexicul este, cum le place și
mexicanilor să spună, Un pais
magico… o țară magică.

Minunata fațadă a Bisericii San Francisco Acatepec
este integral acoperită cu plăci ceramice produse
local care lasă impresia că își schimbă culoarea
în funcție de vreme

Guacamole

cu chipsuri de tortilla
4 porții / Preparare: 45 min.

• 3 fructe de avocado (mai moi)
• 2 căței de usturoi tocați
• 1 limettă • 1 roșie • 1/2 ceapă
roșie, tocată • sare • ½ ardei
jalapeno verde tocat (opțional)
1. Se taie fructele de avocado în
jumatate, se scot sâmburii si cu
lingura se scoate conținutul. Se
așază într-un bol, se adaugă usturoiul tocat și se stoarce sucul
de la jumătate de limettă peste
avocado.
2. Cu o furculiță, se zdrobește
pulpa de avocado până la con
sistența dorită; se amestecă
apoi cu toate ingredientele (se
poate folosi și un blender dacă
se dorește un conținut fin). Se
adaugă roșia tăiată cuburi mici,
precum si ceapă, sare și restul

de suc de la limette, în funcție
de gustul dorit (tot acum, cine
preferă o variantă mai picantă
poate adăuga și ardeiul iute). Se
acoperă bolul și se dă la frigider
30-45 min., ca sa se patrunda
gusturile.
3. Se serveste cu chips-uri de
tortilla calde și o bere rece.

SFA

Sucul de limette
permite păstrarea
culorii proaspete
a fructului de
avocado. E bine să se folosească
suc de limette deoarece acesta
nu schimbă esențial gustul cremei
guacamole în cazul în care turnăm
mai mult, așa cum face sucul de
lămâie. Limetta nu face decât să
intensifice gustul picant al sosului.
Daca se observă în compoziție
părți mai întunecate la culoare
data viitoare trebuie folosit mai
mult suc de limette..

T

Cascadele Agua Azul se află la intrarea
în sălbatica junglă Lacandon, unde
muntele se pierde în pădurea tropicală

A

m pornit în călătoria
inedită de descoperire a
Mexicului fiind convinsă
că știu deja foarte multe lucruri
despre acesta. Imediat însă ce am
trecut peste oboseala drumului
lung și prima zi a călătoriei s-a
deschis în fața mea, am realizat că
Mexicul pe care urma să-l
descopăr era cu mult diferit de
ceea ce cunoșteam. Am învățat
astfel că Mexicul este un
caleidoscop: reușește să uimească
în orice moment prin amestecul
său cultural în totalitate unic, și
întotdeauna viu colorat. Moderna
metropolă care este astăzi capitala
Ciudad de Mexico, păstrând
totuși intactă piața centrală
Zocalo dominată de
impresionanta catedrală,
interesantele cenote X’Keken,
incredibilele situri maiașe de la
Palenque, Uxmal și Chichen Itza,
experiența unică din satele
indigene San Juan Chamula și
Zinacantan, mariachi - emblema
sonoră a Mexicului, dar și
loialitatea față de tradițiile
indigene, devoțiunea pioasă față
de protectoarea Mexicului,
Preacurata Fecioară Maria de
Guadalupe, cu drag numită “La

Teotihuacan este locul unde aztecii
credeau că au fost create Soarele, Luna
și întregul Univers
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Diana Popescu ne dă
o idee despre gustul
unei țări magice pe
care a străbătut-o
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Călătorie

Complexul mayas și toltec de la
Chichen Itza este supranumit și
“Tărâmul făgăduinței” și este
așezat cu mândrie între cele
“Șapte Noi Minuni ale Lumii”

Un ținut
intens,
misterios,
plin de bogății
și clocotind
de vitalitate

Savoare și culoare
San
Cristobal
de las
Casas este
unul dintre
cele mai
colorate și
însuflețite
orașe din
întregul
Mexic

Situl arheologic Palenque se găsește
chiar în inima junglei Lacandon
și trece drept cel mai frumos din
Chiapas
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Bucătăria mexicană este strâns lega
tă de cultura poporului mexican, de
tradiții; astfel a ajuns să fie
menționată de UNESCO pe lista
“moștenirilor culturale intangibile”.
Fără îndoială, atunci când vorbim
de bucătăria mexicană primele
ingrediente care ne vin în minte
sunt porumbul, ardeiul iute și faso
lea, în special cea roșie. Porumbul
stă la baza celebrelor tortillas, turte
le care însoțesc delicioase mâncăruri
cu carne de vită sau pui, care sunt
folosite la tacos (umplute cu diverse
feluri de carne și legume sau brânză)
sau la enchiladas (umplute și împă
turite, apoi acoperite cu sos roșu sau
verde, în funcție de tipul de ardei
iute), toate acestea bine asezonate și
picante (până la foarte picante...)
Tacos sunt gustările care se întâlnesc
cel mai des pe stradă. Se servesc în ge
neral înainte de prânz sau seara. În
funcție de regiune diferă tipul de car
ne folosit: porc în centrul și sudul
țării, vacă în nord, fructe de mare
de-a lungul coastei și pui și miel pe
tot cuprinsul țării. Multe mâncăruri
mexicane sunt definite de sosul lor
sau de tipul de ardei iute din sos.

Sosul mole, de exemplu, cu celebra
sa versiune mole poblano (din
orașul Puebla), are la bază ardeiul
iute, însă fiecare variantă cuprinde în
medie alte 20 de ingrediente. În
partea sudică și centrală a Mexicului
este folosit în ocazii speciale. Faso
lea intră în rețetele multor mâncă
ruri; supele de fasole sunt foarte răs
pândite și au o consistență bogată.
Guacamole, un sos de avocado deli
cios, cu roșii, ceapă și suc de limette,
are diferite arome în funcție de soiul
de ardei iute.
Băutura tradițională mexicană este
Tequila, obținută prin fermentația
și distilarea sucului de agave. Se
savurează în pahare mici, cu limette
și sare. Versiunea numită Mezcal are
o aromă mai puternică, dar este cele
bră mai ales pentru că pe fundul fie
cărei sticle se află un viermisor, care
trebuie înghițit cu ultimul pahar.
Însă întâi de toate mexicanii sunt
mari consumatori de bere; marca
cea mai cunoscută este Corona, însă
cea mai veche marcă de bere mexi
cană este Bohemia, care are un gust
pregnant de hamei, este densă dar și
foarte limpede.

San Juan Chamula este cunoscut
pentru modul unic în care tribul
localnic îmbină credințele tradiționale
Maya cu practicile catolice

Cenotele, precum cele de la X’Keken,
sunt grote create în jurul unor lacuri
naturale; mayașii le socoteau locuri
sacre de purificare sau inițiere

Costumele populare mexicane
încântă ochiul și înveselesc
pe oricine

Tacos cu pui
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culinară

și avocado

4 porții / Preparare: 1 oră

• 300 g piept de pui dezosat • 1 linguriță
chimen pisat • 3 roșii • 1 ½ ceapă roșie
• coriandru verde • 1 ardei jalapeno verde
(golit de semințe) • 1 ardei jalapeno roșu
(opțional) • 2 limette • 1 avocado • 12
tortillas pentru tacos • 3-4 foi de salată
• sos de chili • ulei • sare • piper
1. Într-un castron se amestecă pieptul de
pui tăiat cubulețe cu zeama de la 1 limettă,
praful de chimen, piper si sare. Se lasă la
marinat cca 30 min.
2. Se pregătește sosul pico de gallo: se
amestecă roșiile tăiate cubulețe cu ceapa,
coriandrul și ardeiul jalapeno verde tocate. Se adaugă zeama de la jumătate de limette. Bucățelele de pui se rumenesc întro tigaie cu puțin ulei sau se pot pregăti la
grătar. Se curăță avocado și se taie fâșii
care se stropesc cu suc de limette pentru
a-și păstra culoarea.
3. Pe rând se încălzesc la cuptor foile de
tortilla; se umplu cu salata tăiată fâșii, carne, pico de gallo, câteva bucățele de avocado
și ceapă. Alături se oferă sosul de chili și
feliuțe de limette.
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