Food

Food

THE TASTE

OF FIRE

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΉ ΤΟΥ ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟΎ,
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΦΡΟΎΣ, ΤΟ ΜΑΓΕΊΡΕΜΑ ΣΕ ΚΕΝΌ ΑΈΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΡΤΊΠΙΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΎ ΜΕ ΕΜΒΌΛΙΜΕΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΈΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ,
ΔΙΑΔΈΧΕΤΑΙ ΈΝΑ «BACK TO THE PRIMITIVE» ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΌ ΡΕΎΜΑ
ΠΟΥ ΑΦΉΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΊΑ ΤΗΣ ΦΛΌΓΑΣ.

KΕΊΜΕΝΟ

Ελευθερία Βασιλειάδη

ΤΕΧΝΙΚΗ

Φιλέτο λαυράκι που καπνίζεται με ιδιαίτερο τρόπο στο εστιατόριο Ekstedt.
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SAN BOLDO

Εναέρια λήψη μιας από τις δυσκολότερες ορεινές αναβάσεις στις ελβετικές Αλπεις, πλησίον του Gotthard

FRANCIS MALLMANN

NIKLAS EKSTEDT

Η πυρά του σεφ και ιδιοκτήτη του ομώνυμου εστιατορίου στη Στοκχόλμη (Ekstedt).
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Ο Αργεντίνος θεωρείται ο μάγος της φωτιάς, ένας σεφ που αναβιώνει συγκλονιστικές αρχέγονες τεχνικές.
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VICTOR ARGUINZONIZ

Ο ιδιοκτήτης και σεφ του Asador Etxebarri στη Χώρα των Βάσκων είναι μια ιδιοφυΐα του ψησίματος.

ΑΛΣΙBOLDO
ΣΙΝΑΝΑΐ,
SAN

Ο σεφ του
Wolves
στο Νέο Ψυχικό
αναδεικνύει
μπρουταλισμό
και με τη
βοήθεια
της
φωτιάς.
Εναέρια
λήψη
μιας of
απόKitchen
τις δυσκολότερες
ορεινές
αναβάσειςτον
στις
ελβετικές Αλπεις,
πλησίον
του
Gotthard
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ρουστίκ δύναμη της φωτιάς κερδίζει
συνεχώς έδαφος, μετατρέποντας ένα φαινομενικά οικείο και μπρουτάλ γεύμα σε
εμπειρία με σοφιστικέ χαρακτήρα. Ωστόσο, τα δημιουργικά παιχνίδια των σεφ, που
δίνουν χώρο σε μορφές πρωτόγονης μαγειρικής, έχουν τους δικούς τους αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι προϋποθέτουν εμπειρική γνώση της τεχνικής,
υπολογίζοντας λεπτομέρειες που καθορίζουν σημαντικά την ποιότητα
του τελικού αποτελέσματος. Το διάβασμα της φλόγας και όλων των
παραμέτρων που επισφραγίζουν το κύρος του καλού ψήστη, από τον
τύπο του καυσόξυλου (βελανιδιά, σφένδαμο, σημύδα, οξιά κ.ά), την
υγρασία του ξύλου που θα πρέπει να είναι στεγνό για να γίνει σωστή
καύση, την ένταση της φωτιάς και την ακρίβεια στους χρόνους ψησίματος μέχρι το ποσοστό λίπους που στάζει και τις αποστάσεις μεταξύ
των τροφίμων στη φωτιά, είναι μόνο μερικές από τις λεπτομέρειες που
κάνουν τη διαφορά.
Εμβληματική μορφή και γκουρού του είδους, ο Αργεντίνος Francis

Food

ο οποίος φιγουράρει στην 6η θέση της λίστας των World’s 50 Best
Restaurants. Τα πιάτα του, απλά και γευστικά, φτιάχνονται με φρέσκα
υλικά και ψήνονται με αρχαίες τεχνικές μαγειρικής στη φωτιά, που
άλλοτε τα γλύφει αμυδρά, άλλοτε τα αγκαλιάζει διαποτίζοντάς τα με
ξεχωριστά καπνιστά αρώματα. Ο Arguinzoniz, ωστόσο, είναι αυτοδίδακτος και έχει εργαστεί μόνο σε μία επαγγελματική κουζίνα -τη δική
του-, στην οποία σχεδίασε και έστησε τις περίφημες εγκαταστάσεις με
τις ρυθμιζόμενου ύψους σχάρες στις οποίες καπνίζει τα πάντα, μέχρι
και χαβιάρι, ενώ ακόμα και τα επιδόρπιά του έχουν καπνιστή επίγευση.
Στο κλαμπ της φωτιάς και ο Σουηδός σεφ Niklas Ekstedt, ο οποίος
στο ομώνυμο εστιατόριό του στη Στοκχόλμη λατρεύει την επίδραση της
φωτιάς. «Η διαμόρφωση του μαγειρικού μας στυλ ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Κατά τη διάρκεια των χρόνων που δουλεύουμε με τη φωτιά, είχαμε
την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να εμπνευστούμε από ανθρώπους με
διαφορετική κουλτούρα ανά τον κόσμο, που δούλευαν με παρόμοιες
τεχνικές, όπως ο Lennox Hastie του εστιατορίου Firedoor στο Σίδνεϊ.
Η φωτιά έχει πολλά ενδιαφέροντα πεδία έρευνας, όπως οι αρχαίες
τεχνικές μαγειρικής, και αυτό με ιντριγκάρει. Από την κουζίνα μου δεν

«ΕΧΩ ΈΝΑ ΦΟΡΗΤΌ ΓΚΡΙΛ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕΎΕΙ ΣΤΑ ΤΑΞΊΔΙΑ ΜΟΥ,
ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΏΣ ΈΝΑ ΑΓΑΠΗΜΈΝΟ ΠΟΥΛΌΒΕΡ. ΤΟ ΜΌΝΟ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΟΜΑΙ ΕΊΝΑΙ ΦΩΤΙΆ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΌ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΊΣΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΕΊΝΑΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΆ ΤΟΝ ΣΕΦ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ».

Mallmann, σεφ 9 εστιατορίων -σε Μαϊάμι, Μπουένος Αϊρες, Χιλή, Αργεντινή και Ουρουγουάη- και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, ο οποίος
έχει αναπτύξει μια σειρά μεθόδων στη φωτιά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα βιβλία του «Seven Fires» (2009) και «Mallmann on
Fire» (2014) έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι σεφ αντιλαμβάνονται
τη φωτιά. Ο Mallmann αγαπάει να ψήνει σε μαγικές τοποθεσίες όπως
σε χιονισμένες κορυφές βουνών, σε παραλίες, σε πολυσύχναστους
δρόμους του Μανχάταν και κυρίως στο ιδιωτικό του ερημωμένο νησί στην Παταγονία. «Εχω ένα φορητό γκριλ που με συντροφεύει στα
ταξίδια μου, όπως ακριβώς ένα αγαπημένο πουλόβερ. Το μόνο που
χρειάζομαι είναι φωτιά και φαγητό, καθώς και το αίσθημα της πείνας
που ξυπνά τον σεφ σε όλους μας. Δεν έχει σημασία πόσο πολύπλοκο ή απλό είναι το μαγειρικό σκηνικό», λέει ο ίδιος επισημαίνοντας
τη σημασία που παίζουν τα σκεύη, οι χρόνοι μαγειρέματος ανάλογα
με την πρώτη ύλη, καθώς και οι μέθοδοι ψησίματος όπως οι rescoldo
(στάχτη και χόβολη), horno (σε φούρνο από τούβλα ή πηλό), parilla
(grill), chapa (μαγειρική πλάκα).
Τεράστια μορφή του χώρου και ο Βάσκος μάστορας της σχάρας
Victor Arguinzoniz στο Asador Etxebarri στην κοιλάδα του Atxondo,
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Εχει δημιουργήσει σχολή στη γαστρονομία, με το Venezé, όπου η φλόγα δεν σβήνει ποτέ.

λείπουν τα ξύλα σημύδας και πληθώρα από μαντεμένια σκεύη», είπε ο
σεφ στο «Μ». Πιάτα όπως τα signature στρείδια Flambadou με beurré
blanc και καπνιστό μήλο είναι τρανό παράδειγμα της τεχνικής του.
Σε ελληνικό έδαφος, η κουζίνα του σεφ Αρη Βεζενέ στο εστιατόριο
Vezené, είναι ουσιαστικά ένα «mission statement» μιας ιδιοσυγκρασιακής
εκδοχής μπιστρό εμπνευσμένου από την Ελλάδα αντιμετωπίζοντας τη
φωτιά, όπως λέει, ως ένα «αόρατο μπαχαρικό» που εξελίσσει, αναδεικνύει και αγκαλιάζει τη γεύση της πρώτης ύλης. Επιλέγει κυρίως ξύλα
του ελληνικού terroir, όπως ελιά, κληματόβεργες, κερασιά κ.ά., αποφεύγοντας αυτά που παράγουν πιο βαριά αρώματα, υπολογίζοντας κάθε
λεπτομέρεια της ιεροτελεστίας της φωτιάς και εν συνεχεία του σωστού
ψησίματος. O Francis Mallmann είναι βασική του αναφορά διότι αντιλαμβάνεται τη φωτιά περισσότερο ως τρόπο ζωής και όχι απλώς σαν
μια μαγειρική τεχνική. Τέλος, ο Αλσι Σινανάι, σαν ένας umami λύκος
της κουζίνας, στο Wolves of Kitchen παίζει σε ένα μπρουτάλ γευστικό
γήπεδο με πληθωρικό κρεοφαγικό μιξάζ από επιλεγμένες κοπές και
κυρίαρχο μότο το «επιστροφή στις ρίζες» με σύμμαχο τη ζωντανή φωτιά.
Η κουζίνα του διαθέτει πέτρινο καπνιστήρι, κλασική ψησταριά αλλά και
ιαπωνική ρομπότα με σχάρες σε διάφορα επίπεδα.
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