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RESTAURANTS AUSTRALIANS, UNA PROPOSTA GASTRONÒMICA ENQUÈ LA CARN ÉS
L’ESTRELLA DEL MENÚ

ANNA TOMÀS

Hamburgueses gurmet, l’especialitat del restaurant Kiosko. FOTOS: FLAMINIA PELAZZI

Fa uns anys era considerable el nombre de xefs australians que venien a Catalunya per aprendre les tendències i tècniques dels cuiners
d’aquí. Potser perquè els va agradar molt la ciutat, o la nostra manera de viure, o tal vegada perquè Austràlia és un país format per immigrants i
per això no els costa gaire “agafar els trastos” i mudar-se a un altre país..., el cert és que darrerament n’hi ha un bon grapat que ha decidit
establir-se a la capital catalana i obrir els seus propis negocis d’hostaleria.

No es tracta d’una tendència de les que es posen de moda ràpidament i agafen ben aviat ressò popular per la seva presència a les xarxes
socials o als mitjans de comunicació. Podríem dir que es tracta d’una “invasió” (en el sentit més amable i cordial de la paraula) silenciosa, quasi
desapercebuda, però un bon grapat de restaurants dels més interessants de la capital catalana estan dirigits per aussies.

Federal és el nom d’una petita població australiana, a la carretera Binna Burra, al nord de Nova Gales del Sud, on, com diuen ells mateixos “no
hi ha gaire res a fer tret de somiar i veure caure la pluja als carrers tranquils”. En aquesta relaxant línia trobem Federal Café (carrer Parlament,
39), un local barceloní on en certs moments et pots sentir com si fossis en un cafè australià, amb esmorzars, dinars o berenars com allà. Dos
pisos i un terrat. Interiorisme molt treballat, bon ambient i companyia agradable. I uns bruchs excel·lents, sempre amb productes frescos de
producció orgànica, com per exemple ous al forn, torrades, espinacs, tomàquets i formatge feta. Hamburgueses, amanides fresques i altres
plats casolans completen el menú que es pot demanar a qualsevol hora.

Carn de les antípodes + A MÉS A MÉS

Austràlia i Nova Zelanda tenen gran zones de prats de terra fèrtil, amb un temps assolellat i un règim de pluges que permeten mantenir ramats
que s’alimenten i creixen enmig de la natura i l’aire net, tant alimentant-se d’herba com de gra, sense pinso arti-ficial, cosa que converteix la
seva carn en un producte de primera qualitat.

Cangur d’Austràlia. La seva carn és vermella, semblant al rellom de bou o de vedella però més tendra i saborosa, amb un lleuger gust de caça.
Cérvol de Nova Zelanda. Més d’un milió d’aquests animals es crien en grans deveses verdes per destinar-los al consum seguint estrictes
normes de qualitat. Be d’Austràlia i Nova Zelanda.

Procedeix de ramats que han estat en llibertat alimentant-se de pastures naturals i sotmesos a controls que garanteixen un delicat sabor de la
seva carn. Wagyu (o ‘vaca japonesa’) de Nova Zelanda. Una raça excepcional que aprofita les condicions úniques de creixement d’aquest país
amb els mètodes de cria tradicionals del Japó.

Market Cuina Fresca (carrer Badajoz, 83) honora el seu nom i ens ofereix productes frescos, comprats cada matí i preparats de manera senzilla
i saborosa, procurant que els seus estàndards de qualitat siguin al màxim d’ecològics possible i respectuosos amb l’ambient. Lloc íntim,
amigable i amb originals mobles que no combinen entre sí. El menjar, preparat pel xef Damien Bolger, segueix una norma molt habitual a
Austràlia: la del meat and three veg, és a dir, “carn o peix i tres verdures”, amb plats com el salmó amb coliflor rostida, el bonítol amb quinoa i
bolets, kim chi amb naps, clementines i coriandre, o l’albergínia amb clementines i iogurt. Els acompanyaments, especialment, segueixen el
costum australià del “paladar net”, que significa tractar els vegetals amb el màxim respecte per obtenir-ne tot el sabor.

Al local on hi havia la Bodega Fortuny, ara hi ha el Caravelle (Pintor Fortuny, 31), un local de decoració minimalista propietat d’una anglesa i un
australià, el xef ZimSutton. Bons esmorzars, dolços o salats, i brunchs, comno podia ser sinó, en un local amb signes clars de la gastronomia
aussie. Tot això ho trobem en una de les cartes. A l’altra, els plats per dinar i sopar. A totes dues cartes els plats canvien setmanalment. La
immigració que ha acollit Austràlia queda ben palesa en les influències gastronòmiques dels plats, des de mediterrànies fins a asiàtiques. Ara
bé, el plat estrella del país de les antípodes, el pastís de carn, hi ocupa sempre un lloc destacat, i podem assegurar que és un dels millors que
hem tastat mai. A l’hora de les postres, no us perdeu el pastís de formatge o el crumble de poma!

A banda del pastís de carn, l’altra passió dels australians són les barbacoes. Si davant del nom del Bacoa (carrer Colomines, 2) hi posem un
imaginari “bar”, tenim la clau de la cuina d’aquest local que ha estat rebatejat com a Little Bacoa, des que el seu propietari, Brad Ainsworth,
n’ha obert un altre de més gran, el Bacoa Universitat (ronda de la Universitat, 31). A tots dos, una carn de primera qualitat feta a la graella amb
tota la cura del món dóna com a resultat unes hamburgueses extraordinàries. El xef Ainsworth és un ferm partidari dels productes de proximitat,
motiu pel qual cada trimestre oferirà una hamburguesa amb aquests productes, com per exemple les carxofes del Prat.

Diu la dita que on en mengen dos, enmengen tres”. Doncs això devia pensar en Brad, propietari dels dos Bacoa, que també ho és del Kiosko
(avingudaMarquès de l’Argentera, 1 bis). Compassa als altres dos locals, el terme gurmet aplicat a aquestes hamburgueses no vol dir
experiment ni raccióminimalista. Aquí significa generositat en la mida, productes de primera i una acurada combinació d’ingredients.

L’OFERTA AUSTRALIANA ESTÀ BASADA EN PRODUCTES FRESCOS I NATURALS, PERÒ TAMBÉ S’ATREVEIX A FER
DEGUSTACIONS DE LA SEVA TERRA, COMARA EL CANGUR
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I ja que parlem d’hamburgueses i d’Austràlia, a l’Atril (carrer Carders, 23), a prop del mercat de Santa Caterina, podreu degustar l’hamburguesa
de cangur, molt recomanable per a tots aquells que vulguin tastar la carn d’aquest animal. Segur que no us decebrà! En aquest restaurant de
tipus bistrot també hi ha plats com els musclos amb cervesa belga i tapes casolanes.

Caramels australians deBarcelona + PER SABER-NE MÉS

Hi havia una vegada uns australians que van tenir la idea de fabricar caramels artesans. Dit i fet, van obrir una petita botiga a Barcelona i s’hi
van llançar de cap. Èxit total! Uns anys després, no només continuen a la ciutat amb dues tendes, sinó que s’han escampat pel món, des de
Los Angeles a Sao Paulo, d’Amsterdam a Pequín i de Tòquio a Lisboa. Un conte? De cap de les maneres, la història és real. Els australians es
diuen Tommy Tang i Christopher King; l’any en què va començar tot, el 2004; la seva marca, Papabubble, i la seva filosofia, que cada caramel
sigui una experiència única. Per això reinventen i imaginen de nou els caramels cada dia. Caramels en forma d’anell, piruletes, pastilles de
colors, bastons, etc. Amés, com que són fets per ells mateixos, els poden personalitzar amb noms o logotips. A Barcelona els trobareu al carrer
Ample, 28, i al carrer Major de Sarrià, 76.

Piruletes adquirides a la botiga australiana Papabubble.
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