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Corea s'estableix a Barcelona

LA CUINA D'AQUESTA METRÒPOLI ÉS LA NOVA PASSIÓ DELS FOODIES

ANNA TOMÀS

El dosirak és una combinació de sabors, pura cuina coreana.
Detalles

Després del boom de les cuines japonesa i peruana, un nou i potent rival entra en escena. La cuina coreana, també denominada hansik,
marca tendència entre els foodies aventurers, àvids de noves experiències. Corea del Sud conquista estómacs a escala planetària. A
Nova York, el xef coreà David Chang ha elevat la cuina coreana a un nivell superlatiu i ha sigut guardonat amb una estrella Michelin al
seu restaurant Momofuku Ko.

La dieta coreana es compon principalment d'arròs, sopes, tofu, verdures, peix i marisc i nombroses varietats de carn. El plat més conegut
de Corea es diu kimchi i té com a ingredients principals la col, el rave, les cebes tendres i els cogombres. Veritablement la cuina sana,
rica i variada d'aquest petit gegant asiàtic té molt per oferir. Comparteix influències xineses i japoneses, però destaca per la seva
utilització habitual dels picants i condiments (la seva pasta de pebrots vermells, el seu oli de sèsam i la seva pasta de soia són
addictives). És molt sana, ja que utilitza tècniques de cuina que no abusen de l'oli i solen bullir, rostir o cuinar al vapor els seus aliments.
És tan variada com la dieta mediterrània i és rica no només pels molts nutrients que posseeix, sinó també per l'abundància i la varietat de
colors, aromes i sabors que conforten els sentits. Tota una filosofia gastronòmica.

A Barcelona hi ha molts restaurants per iniciar-se en aquesta passió culinària. Sens dubte, el restaurant més de moda en aquests
moments és Koryo (c/Reus, 4), un atractiu establiment que va obrir les seves portes l'any passat. L'encantadora Ahyun Sun (el
meravellós estil de la qual impregna la decoració del local) i la seva família sedueixen la clientela amb el seu concepte de menjar casolà
elaborat per les hàbils Kyunghee (coreana i mare de l'Ahyun) i Yasuko (xef japonesa). Al Koryo acaronen els comensals preparant amb
cura suggeridors i apetitosos plats de cuina coreana, japonesa i xinesa en què preval la qualitat, el sabor i el producte. Les papilles
gustatives no deixen de sorprendre's amb el delicat i únic sabor de les seves tallarines translúcides de batata saltades amb verdures,
bolets i carn; el bulgogi, vedella tallada en tires i marinada amb salsa de soia, sucre, oli de sèsam i all, cuinada a la graella i
acompanyada d'unes fulles d'enciam; o el dolsot bibimbap, delicioses verdures, bolets i carn amb arròs blanc coronat amb un rovell i
servit en una olla de pedra molt calenta el contingut de la qual encara es remou quan arriba a la taula. Podràs provar totes aquestes
delícies típiques coreanes en els seus menús (11-12) que inclouen sopa de miso, amanida, cinc aperitius i beguda, postres o cafè.
Serveixen també menjar per endur-se. En definitiva, suculenta gastronomia familiar a molt bon preu i amb un tracte exquisit. A BY 13
(c/Avenir, 63) el xef Carles Tejedor ha creat un original concepte de barra de tapes espanyoles i orientals que ofereix un viatge
gastronòmic a través de tretze parades. El xef ens explica que el menjar asiàtic li ha robat el cor des de fa temps pel seu sabor i les
seves propietats saludables. Tejedor sent molt respecte per aquestes cuines i es lliura amb molta humilitat a aquestes cultures asiàtiques
que són l'origen de les seves respectives gastronomies: cítrics, fermentats, arrossos, fumats, pasta, farina, etc. En les seves pròpies
paraules "cada dia la gent viatja més, fins i tot els cuiners, la qual cosa suposa per a tothom obrir una finestra a altres sabors". Al BY 13
utilitzen kimchi per a les salses de les hamburgueses i per al pa al vapor amb cansalada ibèrica. Un plat semblant al que elabora el xef
David Chang (amb el qual ha impartit conferències a Harvard) al famós restaurant Momofuku NY. Al restaurant hi trobaràs també algues
cruixents amb sèsam kim, també present en les seves patates xips d'aperitiu. En els seus plats hi tenen protagonisme la salsa coreana
de soia fermentada gan jang (apta per a celíacs), la pasta de soia doen jang (que potencia sabors vegetals amb ous o porc, que empren
per a sopes i guisats), la salsa dolça i picant gochu jang i el jang amb vinagre, ideal per a escabetxos. Els ramen i dumplings que
ofereixen tenen algun ingredient coreà "amb sabors molt profunds, nets i molta personalitat". El bum de porc ibèric amb maionesa de
kimchi és un dels plats estrella del BY 13.

El kimchi, història del plat coreà més popular + PER SABER-NE MÉS

Aquest plat fermentat, que es fa amb verdures barrejades amb condiment picant, se serveix a gairebé cada menjar a Corea, i se'n fan
centenars de varietats (segons la regió). Els principals ingredients del kimchi són la col, el rave, les cebes tendres i els cogombres. El
kimchi tradicional triga uns mesos a preparar-se, ja que fermenta dins unes tines subterrànies. Aquest costum va néixer al segle VII per
conservar millor els aliments i poder proveir-se durant els durs hiverns coreans. El kimchi ha estat catalogat com un dels cinc plats més
saludables del món per la revista nord-americana `Health'.

El restaurant Seoul (av. Gaudí, 70), bastant freqüentat per coreans, ofereix un menjar autèntic coreà 100 per cent en un entorn familiar i
senzill. La senyora Kim, amable propietària del local i orgullosa de la cultura gastronòmica de la seva terra, explica als comensals les
diferents delícies culinàries que ofereix, tals com: els mandu, petites empanades o raviolis de carn farcits de verdures al vapor o fregides;
els jap chae, fideus de moniato amb vedella i verdures; el galbi, costellam de porc o vaca, i els cèlebres kimchi i banchan (tapes
coreanes). El restaurant Hanin (c/Aribau, 32) s'especialitza en la barbacoa de carn a l'estil coreà. Cada comensal prepara la seva pròpia
carn marinada a la graella a la seva taula, acompanyada de tradicionals banchan amb la millor matèria primera i una exquisida
presentació. Ofereixen també graellada de peix. En el petit i auster restaurant San Kil (c/Legalitat, 22) condimenten amb amor els
abundants i saborosos plats de la seva carta, inclosos els generosos entrants que brinden de manera gratuïta. Les seves truites
coreanes a manera de crep són delicioses. No et perdis els gelats de gingebre i de sèsam negre.

Banchan, una divertida desfilada de plats + PER SABER-NE MÉS

A Corea tots els plats se serveixen al mateix temps a la taula per compartir entre els comensals. Un diluvi de banchan o petits plats
suaus, cruixents, salats, picants, amargs, dolços i àcids. Aquests serveixen d'acompanyament als plats principals i a Corea s'emplenen
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suaus, cruixents, salats, picants, amargs, dolços i àcids. Aquests serveixen d'acompanyament als plats principals i a Corea s'emplenen
il·limitadament i de vegades se serveixen de manera gratuïta. El seu origen es remunta a l'època de la cuina coreana a la cort reial, on
un àpat es componia de dotze plats, acompanyats d'arròs i sopa. Els banchan poden ser petits plats namul (verdures, com brots de soia,
albergínies, espinacs, ceba..., saltades, cuinades al vapor o marinades amb oli de sèsam, sal, vinagre, all picat i salsa de soia), truitetes
estil crep, kimchi, conserves de peix, amanides, nous torrades, anxoves, odeng (pastís de peix), cogombres adobats, patates cuites... A
les cases modernes coreanes compren banchan prèviament preparat als mercats i tendes.

***** 100% RECOMANABLE **** MOLT BO *** BO ** REGULAR * DOLENT

Plat bibimbap del restaurant Koryo.

Enviado desde mi iPad


