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Gastronomia

]                   Chouxcroute
La  xucrut  (del  francès  chouxcroute,  i  aquest  de 

l'alemany  Sauerkraut,  "col  agra",  a  través  de 

l'alsacià  sürkrüt)  és  un  menjar  típic  de  l'Alsàcia, 

d'Alemanya  i  de  Polònia  que  es  prepara  fent 

fermentar  les  fulles  de  la  col  amb  aigua  i  sal 

(salmorra). 

Elaboració:

La xucrut s'elabora amb cols finalment picades que 

es  barregen  amb  sal  i  es  col·loquen  en  un 

contenidor anaeròbic perquè fermenti; la missió de 

la sal  és deshidratar  la verdura.  S'ha de distribuir 

homogèniament sobre la  col  picada,   doncs si  no 

s'obtindrà una xucrut rosa. Durant aquest procés es 

formen fongs a la superfície; per poder eliminar-los 

totalment un cop preparat i tenint cura que el nivell 

d'aigua  amb  sal  no  baixi.  S'hi  instal·la  una  fusta 

cobrint la superfície i s'hi posa un pes a sobre (per 

exemple, una ampolla d' aigua). Hi afegim un got 

d' oli vegetal; com que l'oli sura per sobre de l'aigua, 

impedeix  el  contacte  de  l'aigua  salada 

(salmorra)amb l'aire i evita que es formin fongs.  Es 

deixa en repòs uns 15 dies.

 Ingredients:

• una col
• una cullerada d'oli
• pebre negre en gra, 1 cullerada 
• Vi blanc sec, una copa 
• Vinagre de vi, 5 cullerades 
• Sal de gra

Preparació:

-S'ha de rentar la col, tallar-la a quarts, també cal 
tallar-li el tronc dur del centre i les fulles.

-Cal  escalfar  l'oli  en una olla,  s'hi  posa la sal  i  el 
pebre i es deixa que es cogui  uns 5 min i es va 
remenant.

-Cal cuinar-la a foc lent  fins que estigui tendra.

-Finalment, hi afegim el vinagre i el vi i ho coem 10 
minuts més.

                        La xucrut alsaciana

La  xucrut  alsaciana  es  serveix  amb  salsitxes  de 
franfurt,  bacó,  cansalada i  altres  productes  derivats 
del porc, tots acompanyats de botifarra.


