
Número 89, desembre de 2014

Gastronomia

       Menú de Nadal al Brasil

Com cada any celebrem el Nadal i volem explicar-
vos  com  ho  fan  a  altres  països,   enguany  hem
escollit el  Brasil.

Entrant típic:    Farofa

Un entrant de la cuina nadalenca brasilera. Farina 
de mandioca fregida en sec i barrejada amb altres 
ingredients.
Ingredients:
-1 ½ tassa de farina de mandioca o iuca torrada
-6 ous
-1 ceba
-Oli d'oliva
-Sal al gust

Preparació: S'ha  de  picar  la  ceba  finament  i
sofregir-la  en  una  paella  a  foc  lent  fins  que
s'enrosseixi. Es retira del foc, s'hi afegeixen els ous
batuts,  es  sala  i  es   remou  com  si  fossin  ous
remenats. Es baixa el foc al mínim, i s'hi afegeix la
farina i es barreja lentament i de forma continuada
fins que quedi ben seca. 

Primer plat:   Arròs amb feijão

Ingredients:
-400 grams d'arròs
-200 grams de fesols
 o mongetes cuites 
-1 ceba
-2 grans d'all
-1 cullerada de julivert

Preparació:  Es posen els  fesols  en remull la  nit
d'abans perquè l'endemà estiguin tous i llestos. Els
escorrem i els posem a coure en una olla a foc lent.
Quan  l'aigua  comenci  a  bullir,  tapem  l'olla  i
comptem 2 hores  perquè estiguin llestos.  Mentre
els fesols es couen preparem la resta. En una paella
hi posem oli i hi fregim la ceba amb l'all picat fins
que estigui ben enrossit. Quan s'acabin de coure els
fesols n'agafem una part i els aixafem i els  deixem
a la paella coent uns 3 o 4 minuts sense parar de
moure. A continuació hi afegim la resta de fesols i
deixem que el brou es faci espès. Després posem
l'arròs a fregir amb una mica d'oli perquè quedi solt
i no s'enganxi a la paella i quan estigui torradet hi
afegim l'aigua bullint i ho deixem coure 20 minuts
donant-li un toc de sal.

Segon plat: Gall d'indi a la Brasilera:

Ingredients:
-1 gall dindi de 4 kg de pes
-2 cebes grans picada
-6 grans d'all picats
-1 cullerada de mostassa 
tipus francesa
-1 ampolla de vi blanc sec
-3 tasses de brou de gallina
-200 grams de mantega fosa
-sal i salsa de pebre

Preparació: Mentre  es  prepara  el  gall  d'indi,
preescalfem el forn a  180ºC.  Preparem una salsa
amb  la  ceba,  els  alls,  la  salsa  de  pebre,  la
mostassa, 1 tassa de vi, 1 tassa de brou de gallina,
la mantega i la sal i ho barregem bé. Hi afegim la
resta del brou i el vi. Traiem la pell del gall d'indi,
amb compte, tirant-la  cap enrere sense treure-la
del tot. Després, posem la barreja a l'interior del
gall d'indi, injectem, al pit de l'indiot, la mantega
amb  una  xeringa  i   la  resta  de  la  mantega  la
freguem per fora del gall dindi i el cobrim amb la
pell.  El tapem amb paper d'alumini i  el posem a
coure durant 3 hores, salsejant el gall d'indi cada
20 minuts amb el fons de cocció.

Postre : Llesques

Les  Llesques  de  pa  són  típiques  de  les  festes
nadalenques brasileres, es mullen amb llet i ou i es
fregeixen  amb  oli.  Es  mengen  temperades  i
espolsant-hi canyella i sucre per damunt.

Ingredients: 
-1 tassa llet
-1 rovell per cada tassa de llet
-1 cullerada de sucre per cada tassa de llet
sucre glacé i canyella en pols.

Com fer Llesques pas a pas: Es barreja la llet, els
rovells i el sucre, s'embeuen les rodanxes de pa i es
fregeixen  en  abundant  oli  fins  daurar,  retirar,
escórrer i escampar-hi sucre i canyella.


