
De: David Cruzate david.cruzate@upc.edu
Asunto: La Vanguardia - Viu l'experiència cebiche
Fecha: 4 de mayo de 2014 22:08

Para: David Cruzate Palomo david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Viu l'experiència cebiche

LA FUSIÓ I LA RIQUESA DE LA CUINA PERUANA TROBEN UN NOU ESPAI AL
RESTAURANT THE MARKET

CARMEN F. AGUILAR

Interior de The Market, restaurant que aprofita en la seva proposta culinària les infinites possibilitats dels sabors de la
cuina peruana.

Cebiche i més cebiche, quinoa, pisco sour... ens fa venir aigua a la boca. Hi esteu acostumats? Si acudiu a The Market, el costum de
delectar-se amb un peix marinat com cal amb múltiples i creatives versions peruanes es convertirà en un hàbit. Ens hi plantem amb
molta curiositat un divendres a la nit, quan tot restaurador palpa el sinònim de l'èxit: taules plenes i una barra on els xarrups dels còctels
són cada cop més sonors.

Aquest nou restaurant, situat (gairebé) al davant de l'hotel Casa Fuster, acull els seus comensals amb un ambient sofisticat. Nicky
Ramos, el xef executiu, té la multiculturalitat per bandera culinària. Agraïm la influència de la seva àvia, japonesa, i de la cuina nikkei
resultant. Cal tenir en compte que la cuina peruana (i la d'aquest restaurant) beu també de les influències espanyoles, franceses o
xineses cantoneses (cuina chifa). Tot ben fusionat amb un equilibri on els ingredients propis del Perú llueixen en aroma i sabor. I ho
podem assegurar en els entrants, acompanyats d'un pisco sour de benvinguda beguda patrimoni cultural de la nació, perquè a The
Market tan important és el que es menja com el que es beu. Preneu-ne nota.

Per si no ho sabíeu, el cebiche és al Perú el mateix que el sushi al Japó: la més gran de les seves institucions culinàries. Així doncs,
mentre els xarrups del pisco van i vénen, ens cruspim un cebiche de sípia i mango, amb un toc suau de gingebre i ají limo. Fresc i
divertit, gràcies a l'ají varietat de pebrot picant i protagonista de la nit, és tan cèlebre com el Cebiche Punta Sal clàssic tal com ha estat
batejat a la carta, format per làmines de peix blanc marinades amb suc de llima, més ají i coriandre amb blat de moro cruixent dels
Andes. I, tot i el risc de repetir-me, el cruixent dels dos tipus de blat de moro és una mostra de les enormes possibilitats del cebiche: un
plat sempre integrat per un joc de textures i explosió de sabors tan bons com inesperats.

+ TAPES GURMET L'aposta

Com que el cebiche és un dels plats més imaginatius que existeixen, i a The Market en tenen molta, d'imaginació, el local ha inaugurat
recentment el seu concepte Cebiche & Pisco Bar, on podem trobar dotze tapes inspirades en la gastronomia peruana, nikkei i d'autor.
Racions gurmet on destaquen el cebiche de gerds, el de corbina i tonyina aromatitzat amb pisco, el trio de llet de tigre i els tiraditos fets
amb el peix del dia, entre molts d'altres.

Ramos xerraire i bon amfitrió ens proposa continuar amb l'efecte sorpresa dels entrants, i el paladar ho agraeix. Els divendres sempre
van bé per improvisar i fer tastets. Mentre inaugurem dos nous còctels, el chilcano de cogombre i chica morada, tastem el Quinoto de los
Andes, és a dir, quinoa amalgamada amb formatges emmental i mozzarella amb t tàrtar de mango, coriandre i mel d'agave. Bo, bo i bo.
Del cereal estrella d'aquest x plat, el xef diu meravelles de les més de quatre mil varietats n' que n'existeixen al Perú (i a més, no conté
gluten). Més proper a la nostra tradició culinà culinària aquella del platet d'ensa d'ensalada russa (o d'estiu), trob trobem la Causa
Limeña l de las Abuelas: puré de patate tates fred amb suc de llima gr i ají groc, farcit de pollastre alvoca i alvocat. I com que encara
qued ens queda espai, ens atrevim del a un dels principals de la carta, un clàssic ají de gallina crioll amb arròs d'acompanyant.
Imagineu-vos-ho: tres hores removent els ingredients amb la cullera de pal per a un deliciós i memorable resultat final. No caldrà, doncs,
ni mencionar les postres. Hi tornarem.

THE MARKET

****

GRAN DE GRÀCIA, 7. BARCELONA. HORARI: DE DIUMENGE A DIMECRES, DE 13 A 16.30H I DE 20 A 24H; DE DIJOUS A
DISSABTE, DE 13 A 16.30H I DE 20 A 24.30H. PREU: DE 30 A 40. MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 931 864 200 I
www.themarketbarcelona.com

La Causa Limeña de las Abuelas i el trio de cebiches.

Terrassa d'aquest recent local proper a passeig de Gràcia.
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