
Încă din faza de pregătire a că-
lătoriei în Portugalia am pri-
vit cu un sentiment de famili-

aritate această destinație, chiar 
dacă era primul contact direct cu 
aceste locuri pe care urma să le 
străbat. Asta și pentru că știam 
câte ceva despre Portugalia: un 
pic din istoria sa glorioasă, dar 
agitată, mult influențată de ocean 
datorită poziției geografice, des-
pre faimoșii săi navigatori, explo-
ratori și pionieri, precum Vasco 
da Gama și Henric Navigatorul, 
despre fado, muzica tradițională 
portugheză sau saudade, nostal-
gia caracteristică a portughezilor 
și resemnarea în fața viitorului, 
despre arhitectura manuelină 
care marchează cele mai impor-
tante monumente ale țării, despre 
vinul de Porto, care a adus renu-
mele internațional frumoasei re-
giuni din nordul țării, despre fru-
moasa și pitoreasca capitală 
Lisabona. Cunoșteam afecțiunea 
cu care portughezii vorbesc des-
pre Prea Curată Fecioară de la Fa-
tima, protectoarea țării, cea pe 
care, alături de milioane de alți 
pelerini din întreaga lume, o săr-
bătoresc pe 13 ale lunii, de 6 ori 
pe an la aniversarea celor 6 

apariții care au avut loc în anul 
1917.  
Însă, așa cum urma să remarc 
mai apoi, Portugalia are mult mai 
mult de dezvăluit.  
Aflată în extrema sud-vestică a 
continentului european, Portu-
galia are granițele neschimbate 
din anul 1139, iar capitala sa, Li-
sabona, este a doua ca vechime 
din Europa. Construită în estua-
rul larg al râului Tejo, Lisabona 
este o încrengătură interesantă de 
cartiere tradiționale cu străzi în-
guste, pietruite și abrupte unde 
cele mai întâlnite mijloace de 
transport sunt tramvaiele sau fu-
nicularele, și cartiere mai noi cu 
bulevarde întinse și trotuare pa-
vate cu frumoase arabescuri din 
piatră albă și neagră. Orașul este 
ocrotit de statuia Cristo Rei, 
înălțată pe un soclu la peste 80 m 
de sol – pentru o clipă impresia 
este că te găsești în America de 
Sud, la Rio. Asta până când în-
torci privirea către oraș și vezi 
Podul 25 Aprilie, unul dintre cele 
mai frumoase poduri suspendate, 
care amintește de Golden Gate 
din San Francisco. Un discipol al 
lui Eiffel și-a lăsat amprenta chiar 
în centrul orașului unde Elevador 

de Santa Justa, una dintre struc-
turile cele mai excentrice ale capi-
talei, face legătura dintre cartiere-
le Baixa și Bairro Alto. Însă 
minunile orașului, exemple rafi-
nate ale arhitecturii manueline, 
sunt Turnul Belem și Mănăstirea 
Ieronimilor (Mosteiro dos Jeroni-
mos) aflate în cartierul Belem, lo-
cul de unde în anul 1497 Vasco 
da Gama a pornit către India. 
Dar asta nu este tot. Sintra - cu-
noscut pentru splendidele castele 
ale regilor lusitani, Obidos – cu 
farmecul său medieval incontes-
tabil, Alcobaca și Batalha – uimi-
toarele mănăstiri cisterciene, To-
mar – cu impresionantele 
decorațiuni ale Conveto do Cris-
to, Coimbra – cu aerul său tine-
resc, dar mai ales Porto – cu rit-
mul său intens și plăcutele 
cafenele și restaurante din cartie-
rul Ribeira, sunt o dovadă că Por-
tugalia este cu mult mai frumoa-
să decât anticipasem de acasă. Și 
nu de puține ori diversitatea locu-
rilor pe care le-am cunoscut, pre-
cum și naturalețea și modestia 
portughezilor m-au surprins.  
Întotdeauna plăcut… este impo-
sibil să nu îndrăgești Portugalia 
din primul moment!

39IOANA Secretele bucătăriei

Friptură de vițel
4 porții / Preparare: 90 min.

• 1 kg mușchi de vițel 
• 1 kg cartofi • 2 cepe medii 
• 100 ml ulei de măsline 
• unt la temperatura camerei 
• 6 căței de usturoi • 5 frunze 
de dafin • șofran • piper 
• sare • 120 ml vin alb
 
1. Se unge bine carnea de 
vițel cu unt și se asezonează 
cu sare, piper, șofran, cățeii 
de usturoi necurățați dar 
zdrobiți, 60 ml de vin alb și 
frunzele de dafin. Se lasă la 
marinat aproximativ 2-3 ore. 

2. Se curăță și se spală cartofii. 
Se curață ceapa și se taie ron-
dele. Se tapetează un vas de 
copt cu rondelele de ceapă. 
Peste acestea se așază carnea 
de vițel și în jurul ei cartofii 
cărora li se adaugă sare și pi-
per după gust. Se adaugă so-
sul în care s-a marinat carnea 
de vițel, restul de vin și se 
stropește cu uleiul de măsline. 
3. Se coace cca 90 min. în 
cuptorul preincalzit la 180°C. 
Din când în când se 
stropește carnea cu sosul 
din tavă astfel încât să ră-
mână zemoasă și să se rume-
nească frumos.

Călătorieculinară

Portugalia:
țara eroilor mării

Diana Popescu ne dă 
o idee despre gustul  
unei țări magice, pe 
care a străbătut-o
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Turnul Belem, 
simbol al Lisabonei, 

este construcția 
cea mai 

reprezentativă a 
stilului Manuelin

Palatul Regal din Sintra, întemeiat în anii 1400, este uşor de 
recunoscut datorită celor două turnuri conice ale bucătăriei 

Orașul Sintra, situat aproape de 
Oceanul Atlantic, este vestit pentru 

minunatele castele
ale regilor lusitani, 

Pe timpul verii nu există loc din Portugalia 
unde să nu se servească sardine la grătar

Micul sat pescăresc Cascais s-a transformat 
in timp într-o frumoasă stațiune europeană

Mănăstirea Santa Maria da Vitoria sau Batalha 
reprezintă încoronarea arhitecturii portugheze

Podul 25 Aprilie din 
Lisabona este unul dintre 
cele mai frumoase poduri 

suspendate din lume

Punctul de 
panoramă din 

Parcul Eduardo VII 
din Lisabona

Cramă cu vin de 
Porto în suburbia 

Villa Nova de Gaia
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Bucătăria portugheză a fost 
dintotdeauna influențată de 
așezarea geografică, Oceanul 
Atlantic fiind o sursă inepui-
zabilă de hrană. Trecutul glo-
rios al țării și-a pus însă și el 
amprenta: piri piri, piperul 
negru, scorțișoara, vanilia și 
șofranul care proveneau din 
vastul domeniu colonial au 
stat de-a lungul timpului la 
baza multora dintre preparate-
le tipice portugheze. 
Uleiul de măsline este intens 
folosit: gustul său delicat și 
subtil îl face ideal atât pentru 
gătit cât și pentru salate sau 
alte preparate reci. 
Brânza, din lapte de vacă, oaie 
sau capra, este fină și puțin să-
rată, ceea ce o face deosebit de 
savuroasă. Alături de șuncă, 
unt, gem și pâine proaspată, 
aceasta este cel mai des întâl-
nită la micul dejun. 
La prânz sau cină, primul fel 
constă de obicei în salate sau 
supe, dintre care cea mai cunos-
cuta este caldo verde, cu cartofi, 
varză și bucăți de cârnat. 
Însă Portugalia deține indubi-
tabil primul loc în Europa la 
consumul de pește. Codul 
(bacalhau) este tipul de pește 

cel mai răspândit: fie că este 
pregătit la grătar, fiert, pané, 
prăjit sau la cuptor, imaginația 
portughezilor nu are limite. Se 
spune că există mai bine de 
365 de moduri în care poate fi 
gătit. Codul este incă păstrat 
conform tradiției, și anume 
sărat și uscat, iar înainte de a-l 
găti este rehidratat. 
Sardinhas assadas (sardine la 
grătar) sunt de asemenea deo-
sebit de populare și se servesc 
cu cartofi fierți și salată simplă 
cu morcovi proaspeți și ceapă. 
Pe lângâ preparatele cu pește 
și fructe de mare, bucătăria 
portugheză este bogată în nu-
meroase feluri pe bază de car-
ne, de vacă, pui sau porc. 
Tocănițele și fripturile, la gră-
tar sau cuptor, abundă în me-
niurile fiecărei regiuni a țării. 
Orașul Porto este renumit și 
pentru o specialitate intere-
santă: tripas a moda do Porto 
(tocaniță de burtă cu fasole 
boabe). Se spune despre aceas-
ta că își are originile în secolul 
14 și orașul era atât de cunos-
cut pentru preparatul său spe-
cific încât locuitorii erau 
numiți tripeiros sau mâncători 
de burtă. 

Deserturile cele mai renumite 
ale Portugaliei au la bază ouă-
le și mirodeniile, în special 
scorțișoara și vanilia. La ori-
gini acestea erau pregătite în 
mănăstiri de către călugarițe 
și călugări care apoi le vindeau 
pentru a-și suplimenta venitu-
rile. Nu este așadar de mirare 
că desertul cel mai cunoscut, 
pasteis de nata (tarte mici cu 
crema de ou) se produc și se 
vând și astazi in faimosul ma-
gazin din cartierul Belem din 
Lisabona, la numai câțiva pași 
de frumoasa Mănăstire  
a Ieronimilor. 
Vinul este, evident, băutura 
tradițională portugheză. Vi-
nul de Porto, roșu sau alb, cu 
o aromă distinctă, este un vin 
de desert renumit în întreaga 
lume. Cramele răspândite pe 
dealurile suburbiei Villa Nova 
de Gaia din Porto se întrec in 
atragerea clienților și turiștilor 
cu numeroase degustări  
și prezentari. O savoare  
deosebită o are și Ginjinha din 
Obidos, o vișinată aromată 
care se servește în păhărele 
confecționate din ciocolată 
amăruie, care apoi se  
mănâncă.

Pasteis de nata
tarte cu cremă de ou
35 bucăți/ Preparare: 90 min.

• 800 g aluat pentru foietaj
Sirop pentru crema de tartă: 
• 125 ml apă • 250 g zahăr 
• 1 baton de scorțișoară 
• coajă de portocală 
• coajă de lămâie 
Crema de tartă: 
• 500 ml lapte • 40 g făină 
• 40 g de amidon de porumb 
• 6 gălbenușuri 
Pentru decor: 
• zahăr pudră 
• praf de scorțișoară 
 
1. Se prepară siropul punând 
într-o crăticioară pe foc toate 
ingredientele. Se lasă la foc 
mediu timp de 10-15 minute. 
Se ia de pe foc si se lasă să se 
răcească. 
2. Se pune o foaie de aluat 
pentru foietaj pe masa de lu-
cru pe care s-a presărat în pre-
alabil puțină făină. Se rulează 
strâns de la un capat la altul, 
sub formă de țigaretă și se taie 
în felii cu grosimea de 1,5 cm. 
3. Se folosește o tavă de brioșe 
cu forme al căror diametru este 
de 6 cm. Se așază o felie în for-

ma de brioșe și se presează din 
centru spre margini cu degetele 
până când se formează un disc 
care acoperă integral forma. Se 
continuă cu celelalte până când 
toate formele din tavă sunt ta-
petate cu aluat. 
4. Pentru cremă, se dizolvă 
făina și amidonul în puțin lap-
te și se adaugă la gălbenușuri 
amestecând bine cu o lingură 
de lemn. Se pune restul de 
lapte pe foc și când acesta 
este fierbinte, se adaugă trep-
tat compoziția de făină, ami-
don și galbenusuri. Se ames-
tecă neîncetat pentru a evita 
să se formeze cocoloașe. Când 
crema este închegată se adau-
gă siropul pregatit anterior și 
se mai lasă câteva minute pe 
foc, amestecând. 
5. Se pune crema în formele 
anterior tapetate cu aluat. 
Acestea nu trebuie umplute 
mai mult de 2/3. Se dau la 
cuptorul încălzit în prealabil la 
250°C. Se lasă cca 15min sau 
până când aluatul devine au-
riu pe margini, iar suprafața 
cremei este frumos rumenită. 
6. Se servesc călduțe sau reci, 
presărate cu praf de 
scorțișoară și zahăr pudră. FO
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Călătorieculinară

Cabo da Roca marchează punctul 
cel mai vestic al Europei 
continentale, fiind considerat
odinioară „capătul Pământului“ Convento do Cristo din Tomar reprezintă 

apogeul arhitecturii militare, religioase
și imperiale din istoria Portugaliei

Porto este al doilea oraș 
ca mărime al Portugaliei 
și centrul său economic

La Mosteiro dos 
Jeronimos din Lisabona 

se află mormintele  
lui Vasco da Gama și Luis 

de Camoes

Orășelul Obidos păstrează 
mult din aerul medieval
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