KUCHNIA HISZPAŃSKA
Przewodnik po najlepszych
daniach kuchni hiszpańskiej

ZWYCZAJE
INFORMACJE OGÓLNE
W Katalonii nie serwuje się typowych dla nas zup, ale raczej zupy-kremy z warzyw. Bardzo
popularne latem jest gazpacho, pomidorowy chłodnik, podawaną na zimno w Andaluzji. Na
północy królują dania zawiesiste, na bazie mięsa, roślin strączkowych, w stylu gulaszów, sosów
itp. Południe to dania na bazie ryżu, owoców morza, oliwy z oliwek. Najlepsze owoce morza
można zjeść w Galicji.
Hiszpanie jedzą dużo, a główny posiłek spożywają późno. Kolacja w restauracji o 22 to norma.
Nie rezygnują przy tym z licznych przystawek (tapas) i deserów. Przystawki, a czasami również i
główne danie zazwyczaj jedzą z jednego talerza, który kelner stawia na środku stołu.
Zwyczajowe menu w porze obiadowej składa się z trzech dań: może to być sałatka ze
świeżych warzyw lub makaron na pierwsze danie oraz mięso (z frytkami lub bez) albo ryba z
ryżem na drugie.

Smaczna katalońska kiełbasa botifarra jest też dość często spotykana w menu. Z mięs: jagnięcina,
wołowina, drób lub… królik. Z ryb i owoców morza dość często przyrządzany jest dorsz, mątwa, krewetki,
langusta, natomiast z dodatków u nas niezbyt popularnych - ślimaki. Do posiłków zawsze podawany jest
chleb i nie ma znaczenia czy jesz akurat fasolkę w sosie czy też kurczaka z frytkami. Chleb na stole zawsze
jest.
Zamiast masła Katalończycy używają do chleba oliwy z oliwek i nacierają go specjalnym gatunkiem
pomidora, czasem posypią solą. Na koniec obowiązkowo deser. Niezależnie czy jesz w restauracji, w
domu czy w pracy, deser zawsze jest (w postaci ciastka, owocu, czy np. lodów lub kremu katalońskiego
w restauracji).
Uważać trzeba natomiast na to o której godzinie chce się zjeść obiad. W wielu restauracjach od godziny
16 kucharz ma siestę, to oznacza, że nic się tam nie zje. Dania z karty podawane są więc od otwarcia do
16 i potem od około godziny 18-19 do zamknięcia. Każdy Hiszpan kończy posiłek kawą, która podawana
jest na kilka lub kilkanaście rodzajów zależnie od regionu. Zresztą kawa funkcjonuje w Hiszpanii nieco na
zasadzie herbaty - pije się jej dużo i przy każdej nadarzającej się okazji. Rano, w południe, wieczorem.
Czasem nawet przed snem.

GAZPACHO

Gazpacho to hiszpańska zupa, wywodząca się z Andaluzji. Nie wymaga
gotowania i jest podawana na zimno. Składa się z surowych warzyw, octu
i oliwy z dodatkiem rozmoczonego chleba. Niegdyś składniki gazpacho
krojone były ręcznie, obecnie zazwyczaj do ich rozdrobnienia używa się
miksera. Do zupy często podaje się umieszczone w osobnych miseczkach
dodatki (np. okruchy chleba, drobno pokrojone warzywa, jajka, szynkę,
oliwki czy orzechy), które można według uznania samemu dorzucać do
zupy.

SOPA DE AJO
Sopa de ajo to niezwykle aromatyczna hiszpańska zupa czosnkowa.

Oto przykładowa procedura wykonania:
1. Posiekać czosnek i wrzucić go na rozgrzaną w garnku oliwę. Zeszklić go.
Wsypać słodką i ostrą paprykę, wlać gorący bulion, doprawić solą.
Gotować ok. 15 minut na małym ogniu.
2. Pokruszyć bułkę, przyrumienić ją na patelni i wrzucić do zupy.
3. Jajka roztrzepać widelcem, połączyć z niewielką ilością zupy i
energicznie mieszając wlać do garnka. Po ok. 2 minutach zdjąć z ognia zanim zupa się zagotuje! - i natychmiast podawać.

PATATAS
BRAVAS
Patas Bravas pochodzi z Hiszpanii i bardzo często serwowane jest
w hiszpańskich barach i restauracjach jako tapas czyli
przystawka. Przygotowuje się je z białych ziemniaków, które tnie
się w kostkę, a następnie gotuje lub smaży w oleju i podaje na
ciepło z pikantnym sosem pomidorowym lub z pomidorową salsą
i majonezem.

FABADA
Fabada to danie jednogarnkowe, bardzo treściwe. Składa się z białej fasoli,
chorizo, kaszanki, wędzonego boczku, golonki wieprzowej, mielonej papryki,
czosnku i cebuli.
Danie choć czasochłonne jest łatwe w przygotowaniu. Najpierw należy
namoczyć fasolę oraz golonkę w oddzielnych garnkach, po czym do garnka z
golonką dodajemy boczek, chorizo, cebulkę oraz ząbek czosnku i
zagotowujemy. Fasolę dorzucamy do gotujących się na małym ogniu mięs.
Dodajemy łyżeczkę mielonej papryki oraz szafran. Dusimy na bardzo małym
ogniu przez ok. 1,5 godziny mieszając całość co jakiś czas. Gdy fasola jest już
odpowiednio miękka dodajemy kaszankę i gotujemy jeszcze 5 minut.

CHULETA
DE CERDO

Ta potrawa to tak naprawdę kotlet schabowy z kością. Najczęściej sporządzany
jest dobrze przyprawiony i grillowany. Podawany z różnego rodzaju sałatkami.

ŚLIMAKI
W PIKANTNYM
SOSIE
Ślimaki przygotowywane po hiszpańsku dobrze umyć i ugotować
w osolonej wodzie. Doprowadzić do wrzenia. Wymienić wodę i
trzymać na ogniu przez 15 minut. Odstawić na 5 minut. Posiekać
czosnek i podsmażyć na rozgrzanej patelni z oliwą z oliwek. Dodać
liście laurowe, pieprz cayenne, szynkę i paprykę. Wszystko
wymieszać, następnie dodać pomidory. Dusić 15 minut i dodać
gotowane ślimaki. Gotować jeszcze przez ok. 10 minut zresztą
składników.

PAELLA
VALENCIANA
Sławna na całym świecie paella wywodzi się z tradycyjnej kuchni rolników z regionu
Walencji. Podobno zapracowani rolnicy w czasie popołudniowej sjesty gromadzili się
przy ogniskach, na których gotowali ryż i to, co mieli pod ręką. Były to miejscowe
warzywa, takie jak fasola, pomidory, papryka czy karczochy, a także łatwo dostępne
w okolicznych sadach ślimaki, czy, od czasu do czasu, dzikie króliki. Od święta do
paelli dodawano mięso kurczaka. Paellę przygotowywano nad ogniem z drewna
pomarańczowego, dzięki czemu potrawa wchłaniała jego aromat. Tak powstała
pierwsza paella, nazywana paella valenciana, uważana przez wielu za najlepszą z
najlepszych.

Współczesna paella valenciana zazwyczaj zawiera mięso królika i kurczaka, a
dodatek ślimaków uznaje się za opcjonalny, jednak nigdy nie dodaje się do niej
owoców morza!

ALCACHOFAS

Popularne w Hiszpanii Alcachofas to znane nam karczochy. Młode
karczochy można spożywa się w całości, razem z łodygą. Dojrzałe pączki
nadziewa się, gotuje, smaży. Dużego karczocha można ugotować i jeść
liść po liściu. Karczochy pieczemy (w 200° C, ok. 45 min), gotujemy (30-40
min) w wodzie z dodatkiem soli i odrobiny octu winnego (lub cytryny)
albo smażymy.

CROQUETAS
DE JAMON
Croquetas de jamon to krokiety z hiszpańską szynką serrano.
Serwuje się je na Półwyspie Iberyjskim zwykle w porze lunchu,
w formie małej przystawki tapas, obowiązkowo ze szklaneczką
piwa lub kieliszkiem lekkiego wina.

BOTIFARRA
Botifarra to rodzaj kiełbasy z siekanego mięsa
wieprzowego, wywodzący się z Katalonii. W
zależności od użytych składników wyróżnia się kilka
odmian. Może być spożywana bądź jako wędlina,
bądź jako danie główne. Oprócz Katalonii,
niektóre odmiany znane są także w sąsiednich
regionach Półwyspu Iberyjskiego i na Balearach.

CHORIZO
Chorizo to tradycyjna kiełbasa hiszpańska robiona
z wieprzowiny. Przysmak ten jest łatwo
rozpoznawalny spośród innych specjałów kuchni
hiszpańskiej dzięki swojemu mocnemu i
charakterystycznemu zapachowi.

FLAN
Flan to pochodzący z Walencji rodzaj puddingu z warstwą płynnego karmelu
na górze. Spożywany jest na zimno. Wersja klasyczna składająca się z mleka,
jajek i cukru to flan casero. Jednak można go łączyć praktycznie ze wszystkimi
dodatkami: migdałami, wanilią, cynamonem, świeżymi owocami, płynną
czekoladą, pistacjami czy konfiturami.

TORTA
DE SANTIAGO

Torta de Santiago to bardzo słodkie, energetyczne, wilgotne
w środku ciasto. Idealne do porannej kawy albo
popołudniowego kieliszka słodkiego wina. Nazywana jest
ciastem pielgrzyma, a jej podstawą są mielone migdały
cukier i jajka.

CHURROS
Churros to tradycyjny, tłusty wypiek hiszpański w formie długiego prętu o przekroju w
kształcie gwiazdy. Wytwarzany z wyciskanego na głęboki olej ciasta (składającego się z
mąki pszennej, oleju i cukru) i smażonego w wysokiej temperaturze.
Churros sprzedawane są w specjalnych sklepach zwanych Churrería, zlokalizowanych na
głównych ciągach pieszych oraz na dworcach, lotniskach, stacjach metra i innych
ruchliwych miejscach. Jest to jedna z najpopularniejszych w Hiszpanii przekąsek
śniadaniowych. Bywa zjadana samodzielnie lub po umoczeniu w filiżance czekolady i
wtedy nazywa się chocolate con churros.

SANGRÍA
Sangría to tradycyjny hiszpański napój alkoholowy. Produkowana jest z
wina z dodatkiem owoców, soków owocowych, lodu oraz wzmacniaczy
smakowych w postaci różnych winiaków lub innych trunków. Nazwa
sangría (z hiszpańskiego: krwawienie) została nadana temu trunkowi ze
względu na jego głęboki czerwony kolor. Początkowo napój ten (pity na
polach w czasie żniw) składał się wyłącznie z wina i wody, dopiero z
czasem zaczęto dodawać do niego cukier, owoce i mocne alkohole.

