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 Gastronomia

Kafta
Us presentem un plat de cuina siriana, per saber-ne
una mica més d'aquest país  que malhauradament
està a l'actualitat periodística.

La  Kofta es pot  anomenar  també  köfte,   kafta,
kufta o  kufteh  (en  persa) es  tracta  d'un  plat
realitzat a base de  carn picada (similar, en alguns
casos, a les nostres mandonguilles) molt habitual a
l'Orient Mitjà, a l'Índia i als Balcans. 

En la seva forma més simple es tracta d'unes boles
elaborades  amb  carn  picada,  com  les
mandonguilles, s'utilitza carn de vaca o d'anyell que
se  sol  arrejacar  amb  diferents  espècies i  de
vegades  també amb  ceba picada.  La  carn  se  sol
barrejar en algunes ocasions  amb  arròs,  burghul,
verdures, o  ou  per  formar una pasta i després es
rosteix. 

Les Koftas s'elaboren en algunes ocasions amb peix
o  verdures en lloc de carn, especialment a l'Índia.
Poden cuinar-se a la graella, fregides,  al vapor, o
marinades,  i  poden  ser  servides  amb  salses
ricament  condimentades  amb  espècies.  Totes
aquestes variants poden trobar-se al Nord d'Àfrica,
al Mediterrani, a l'Europa Central, a Àsia i a l'Índia.
Hi  ha  prop  de  291  tipus  diferents  de  köfte a
Turquia,  on  és  molt  popular.  Als  països  àrabs  la
kufta sol tenir forma cilíndrica.

Köftes de Turquia 
(Mandonguilles de Turquia)

És una varietat del plat sirià, en aquest cas,  pròpia
de la cuina turca. Els plats de köfte a la cuina turca
sòn molt variats. Hi ha restaurants aTurquia que es
dediquen  especialment  a   fer  köfte  s'anomenen
köfteci. Un dels més típics és  el Ekmek arası köfte
o  entrepà de  köfte  és  un  menjar  ràpid  que  es
consumeix  al  carrer  molt  típic  i  comú  a  tota
Turquia.

 

Oi que tenen bona pinta?

Si voleu provar-ne només cal que cerqueu un 
restaurant de cuina síria o turca i...

Bon profit! 


