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Plats de L'Orient Mitjà
ON
SE SITUA L'ORIENT MITJÀ?
_______________________________
Orient Mitjà se situa prop d'Europa i està format per 18 països: Bahrain, Egipte,
Iraq, Jordània, Kuwait, el Líban, Oman, Palestina, Qatar, Aràbia Saudita, Síria,,
Emirats Àrabs Units i el Iemen.

HUMMUS
________________________________
L'hummus és un entrant de cuina àrab. És una pasta
feta a base de cigrons, per això també es pot utilitzar
en entrepans.

INGREDIENTS
________________________________
Cigrons (300g)
Oli d'oliva (50cm3)
Tahina (pasta de sèsam) (50g)
Llimona (1/2 unitats)
All (dues dents)
Sal
Pebre vermell picant

PREPARACIÓ
________________________________
Rehidrateu els cigrons deixant-los durant 6 hores en una olla plena d'aigua.
Poseu una olla d'aigua al foc. Quan comenci a bullir, poseu-hi els cigrons i
cuineu-los durant 12-13 minuts (per saber si estan cuits, punxeu els cigrons:
si es desfan, estan a punt).
Mentre bullen els cigrons, piqueu l'all i espremeu la llimona (el suc es
reserva).
En una processadora, poseu-hi els cigrons amb l'oli d'oliva i tritureu-los. A
mesura que es va fent el puré hi incorporem la tahina, el suc de llimona, l'all
picat i la sal.
Processeu-ho fins que quedi una pasta uniforme.
Per servir l'hummus, es col·loca en un plat o bol, s'hi fa un clot al mig per
posar-hi un rajolí d'oli d'oliva i finalment s'hi tira pebre vermell al damunt.
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AMANIDA TABULÉ
_______________________________
L'amanida tabulé es un plat fred de l'Orient Mitjà, més particularment del
Líban. També rep els noms d'amanida àrab o amanida libanesa. El seu aliment
principal és el blat búrgul

INGREDIENTS
_______________________________
Blat búrgul (elaborat a partir del blat)
(250g)
Tomàquets (2 unitats)
Ceba (1 unitat)
Llimona (1 unitat)
Oli d'oliva (50cm3)
All (1 dent)
Pebre
Sal

INGREDIENTS OPCIONALS
_______________________________
Llavors de sèsam (50 g)
Vinagre balsàmic (30 cm3)
Pollastre (2 supremes)

PREPARACIÓ
_______________________________
Hidrateu el blat búrgul. Col·loqueu-lo en un recipient fondo on el cobrirem
d'aigua deixant 1 centímetre de separació.
2 tipus de gustos, suau o intens:
Gust suau: talleu la ceba i l'all. A continuació, en una paella, poseu-hi
unes gotes d'oli i, per separat, salteu l'all i la ceba fins que quedi
transparent.
Gust intens: talleu la ceba i l'all. Si deixeu aquests aliments crus el gust
de l'amanida serà més fort.
Barregeu el tomàquet amb el blat i afegiu-hi a continuació l'all i la ceba.
Després incorporeu-hi el suc de llimona, l'oli d'oliva, la sal, el pebre i
barregeu-ho tot bé.

PREPARACIÓ DEL POLLASTRE ( OPCIONAL )
_____________________________________________
Per preparar el pollastre el passem per una planxa durant 7 minuts per cada
costat. El pollastre estarà a punt quan en punxar-lo surti líquid transparent.
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_______________________________

XAUARMA

El kebab, xauarma o shawarma es un
plat d'una llarga tradició, que ha tingut
un gran èxit mundial gràcies a les
habilitats comercials dels turcs, que van
difondre la seva versió que en diuen
döner kebab, una versió heretada de
l'Imperi otomà.
La paraula xauarma deriva de la paraula
turca çevirme, que significa “donar
voltes”.
Aquesta és la recepta del típic kebab de
l'Orient Mitjà, similar en alguns aspectes
al gyros grec.

INGREDIENTS:
4 unitats de pa de pita
2 pits de pollastre
Oli d'Oliva
Enciam
Tomàquet
Ceba
Salsa de kebab blanca
Salsa de Kebab vermella (picant)

ELABORACIÓ
Talleu els pits de pollastre a trossos.
Passeu els trossos de pollastre per
una paella amb una mica d'oli.
Poseu la carn al forn per treure'n la
humitat
Mentre el pollastre està al forn,
aneu preparant l’enciam, el
tomàquet i la ceba.
Traieu la carn del forn. poseu-ho tot
al pa de pita i emboliqueu-ho.
Afegiu-hi les salses que us agradin
més.
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