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Destinația: Australia
Privită de la depărtare, Australia pare un pământ al făgă-
duinței. Nu mai puțin de patru orașe australiene (Melbourne, 
Adelaide, Sydney și Perth) se clasează în Topul 10 al The Econo-
mist care a analizat cele mai bune orașe din lume în care să  
locuiești. În acest top Melbourne ocupă încă din anul 2011 po-
ziția fruntașă. Dacă la aceasta mai adaugi și faptul că aici se gă-
sește Marea Barieră de Corali, care nu este doar cel mai mare 
organism viu din lume, ci și singurul care poate fi văzut din 
spațiu sau faptul că Australia are mai bine de 10 000 de plaje, 
adică suficiente cât să vizitezi una pe zi pentru mai bine de 27 
de ani și se clasează pe locul al doilea în lume la indicele de dez-
voltare umană (care măsoară calitatea vieții, sănătatea, educația 
și libertatea economică), ce ar putea fi mai mult de dorit?

Pe măsură ce te îndepărtezi de coasta unde locuiește majori-
tatea populației și te avânți către centrul continentului, către 
Outback, așa cum este numită zona, atracția față de acest 
pământ fascinant începe să crească proporțional cu distanțele 
enorme pe care trebuie să le străbați între două destinații.

Nimic nu definește mai bine Australia decât pământul roșu, 
căldura, pustiul și cerul senin al Outback-ului. Așa se vede  
Australia și din avion: o întindere nesfârșită și aridă, tăiată  
deodata de o linie lungă, mai deschisă la culoare, un drum care 
se pierde șerpuind spre infinit. De-a lungul lui, ici-colo, ceea ce 
la nivelul solului înseamnă o distanță de sute de km, pare să fie 
câte o mică așezare. Nu poți spune că ai fost cu adevărat în  
Australia până nu străbați zona semideșertică. Outback-ul  
acoperă mai bine de 85% din suprafața Australiei, fără a avea o dimen-
siune precisă sau o locație clară. Locuitorii săi, mai puțin de 10% din 

populația țării, spun că Outback este acolo unde în fața ochilor ai doar 
pământul roșu, orizontul nesfârșit și, noaptea, în loc de acoperiș, o  
boltă cu milioane de stele.

Simbolul cel mai cunoscut al Outback-ului și al Australiei 
este Muntele Uluru care se găsește chiar în centrul continentu-
lui, în zona supranumită „Centrul Roșu”. Cu o circumferință de 
8 km, acesta este cel mai mare monolit din lume și un loc sacru 
pentru aborigeni. Cel mai rapid drum spre Uluru presupune o 
călătorie cu avionul spre Alice Springs, cel mai mare oraș din 
centrul Australiei, și de aici un drum de aproximativ 500 km pe 
autostradă, în ciuda faptului că pe hartă par foarte apropiate. 
Însă cel mai frumos drum către Uluru este prin Outback, și  
nimic nu se compară cu imaginea ciudată a Stâncii, așa cum o 

 Uluru, loc sacru pentru aborigeni  
 și simbol al Australiei 

 The Pinnacles sunt renumite formațiuni 
 calcaroase din  Parcul National Nambung  
 de pe coasta de vest 

 Cangurul este 
 animalul-simbol 
 al Australiei, 
 fiind reprezentat 
 pe stema statului 
 alaturi de pasărea emu 

La Antipodul 
vegetarienilor
DINTR-O ȚARĂ DURĂ PENTRU VEGETARIENI, AUSTRALIA A DEVENIT ÎN ULTIMII ANI  
CAMPIOANĂ LA CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VEGANI  DE DIANA POPESCU 
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numesc australienii, răsărind brusc în mijlocul terenului plat, 
după o călătorie de cel puțin 4 zile pe drumuri neasfaltate de 
pământ roșu.

Partea cea mai complicată a unei călătorii în Australia este să 
decizi ce anume să vizitezi. Abia atunci începi să simți cu ade-
vărat ce frumos ar fi să existe o vacanță de câțiva ani pe care  
să o poți dedica descoperirii acestei întinderi imense care nu 
încetează să te încânte și să te surprindă la fiecare pas

Să fii vegetarian este o provocare în Australia
Relieful, condițiile de viață și multiculturalismul sunt câteva 
dintre elementele care au influențat semnificativ bucătăria  
australiană. La origini, baza ei a fost bucătăria britanică, însă, 
ca urmare a imigrației, influențele europene și asiatice sunt 
foarte pregnante astăzi.

Cu un număr de ovine care depășește de peste 3 ori populația 
țării și o mulțime de ferme de vaci răspândite pe toată suprafața 
continentului, nu este de mirare că mâncărurile tipice australi-
ene sunt bogate în carne. Carnea australiană, de vită, miel sau 
chiar de cangur sau cămilă, este recunoscută pentru gustul  
desăvârșit, calitatea deosebită și nivelul scăzut de colesterol - 
pentru că animalele sunt lăsate să circule liber și să se  
hrănească natural. Nu există casă în Australia care sa nu aibă 
un grătar în curtea din spate și chiar cei care locuiesc la bloc au 
instalat un grătar pe balcon. Grătarul nu lipsește nici din par-
curi, de pe plaje, de la popasurile de la marginea drumului și 

desigur din zonele de picnic. În condițiile acestea, întrebarea 
firească este: ce șanse ar avea un vegetarian în această țară unde 
carnea este nelipsită din meniul zilnic?

Dacă ne luăm după un sondaj de acum câțiva ani, șansele ar fi 
minime: la vremea aceea doar 5% din australieni se defineau drept 
vegetarieni, însă doar 2% aveau o dietă strict vegetariană. Unul dintre 
puținele preparatele autentice australiene, potrivite pentru o dietă 
vegetariană și nelipsit de la orice mic dejun este Vegemite, o pastă pe 
bază de extract de drojdie, legume și condimente care aduce un aport 
semnificativ de vitamine B. Însa este mult prea puțin față de suculente-
le plăcinte cu carne, savuroșii hamburgeri și gustoasele foietaje cu câr-
nați, precum și față de fripturile la grătar care ocupă mare parte din 
meniurile restaurantelor australiene. Situatia se complică atunci când 
treci de granița marilor orașe de pe coastă, deoarece devine o adeva-
rată provocare să găsești un preparat vegetarian.

Cu o populație foarte activă, pentru care sportul în aer liber 
este modul preferat de petrecere a timpului liber, este totuși sur-
prinzător să remarci că unul dintre titlurile care defineau cel 
mai bine realitatea de acum câțiva ani era: „Australia: o țară 
dură pentru vegetarieni”.

Cu toate acestea, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere  
constantă a numărului de vegetarieni, dar și o tendință de a  

reduce din ce în ce mai mult dieta pe bază de carne. Infor-
mații cu atât mai surprinzătoare apar cu privire la vegani. Se 
pare ca Australia este considerată a avea a treia creștere ca 
mărime a numărului de vegani din lume, după Emiratele Ara-
be Unite și China. În ciuda faptului că preparatele pe bază de 
carne sunt considerate a face parte din identitatea națională a 
australienilor, aceștia devin din ce in ce mai conștienți de 
efectele unei alimentații sănătoase, iar multitudinea de fructe 
și legume disponibile în Australia începe să-și facă loc în 
meniuri în cele mai creative moduri.

 TARTĂ CU DOVLECEI, 
 MEI ȘI RICOTTA 
150 g mei decojit
65 g pesto cu busuioc
4 linguri muguri de pin,  
prăjiți
50g frunze de spanac baby
500 g ricotta proaspătă
3 ouă

3 dovlecei: 2 rași și unul tăiat 
rondele subțiri
80 g parmezan, ras mărunt
ulei de masline
felii de lămâie
sare
piper

Se pun 2¼ căni de apă (560 ml) într-o crăticioară la foc mare până 
începe să clocotească. Se adaugă meiul și, când ajunge să fiarbă  
înăbușit, se reduce focul la mic și se lasă 10 min. sau până când apa 
s-a evaporat în totalitate și meiul are o consistență moale. Se ia de 
pe foc și se lasă la răcit.

Între timp se încinge cuptorul la 180 ºC. Se unge și se tapetează 
cu hârtie de copt o formă cu inel cu diametrul de 22 cm.

Într-un vas mare se amestecă meiul, pesto, 2 linguri de muguri 
de pin mărunțiți, spanacul baby mărunțit, ricotta, ouăle ușor bătu-
te, dovleceii rași și storși ușor pentru a elimina excesul de apă și  
60 g de parmezan ras. Se condimentează cu sare si piper, se pune 
în tavă și se nivelează suprafața cu o lingură. Se presară deasupra 
restul de parmezan, se ornează cu rotocoalele de zucchini și se 
stropește cu puțin ulei de măsline. Se coace cca o oră sau până 
capătă culoarea aurie și pare bine pătrunsă. Se lasă să se răcorească, 
apoi se scoate din tavă. Înainte de servire se presară restul de muguri 
de pin și se adaugă feliile de lămâie.   

 Devils Marbles sau Karlu Karlu, în traducere „bolovani rotunzi”, 
 s-au format prin procesul natural de eroziune 

 Una dintre atracțiile plajei Cable din Broome este  
 plimbarea pe cămile la răsărit sau apus 

 The 12 Apostles, una dintre atracțiile 
 turistice principale ale Australiei 

 Masinile adandonate fac parte din 
 peisajul tipic al Outback-ului 

 Drumurile din Outback sunt  
 neasfaltate și, în anumite 
 perioade din an, devin
 impracticabile din cauza 
 inundațiilor 

 Cape Otway: farul cu cea mai îndelungată perioadă  
 de funcționare neîntreruptă din Australia 


