082

MAN’s POWER

Food Culture

Υστερα από μια πολυετή και επίπονη
διαδρομή, ο chef-patron του τριάστερου
πλέον «Mirazur», που βρέθηκε φέτος στην
κορυφή της λίστας των World’s 50 Best Restaurants, αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο
επιδραστικούς σεφ του καιρού μας.

Κείμενο

Ελευθερία Βασιλειάδη
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Chef
Στις δύο και πλέον δεκαετίες που μετρά στη μαγειρική του πορεία ο δρόμος ήταν δύσκολος, κάτι που δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τους επαγγελματικούς του στόχους. Η απόφαση να κάνει ένα μεγάλο άλμα σε ηλικία
20 ετών μεταπηδώντας από τα οικονομικά -όπου ήταν και οι βασικές του
σπουδές- σε γαστρονομικά εδάφη ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη.
Σπούδασε λοιπόν μαγειρική και αφού εργάστηκε σε μερικά υψηλού κύρους εστιατόρια του Μπουένος Αϊρες, το 2001, στα 25, ως νέος ρέκτης της
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γαστρονομίας, αναχώρησε για τη Γαλλία μαθητεύοντας τον πρώτο χρόνο
στο πλευρό του περίφημου Bernard Loiseau, στο εστιατόριο του οποίου
παρέμεινε μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2003. Η πορεία του στον δρόμο
των αστεριών Michelin ήταν προδιαγεγραμμένη, δεδομένου ότι οι επόμενες στάσεις του, όπως το «L’Arpège» του Alain Passard, το «Alain Ducasse
Hôtel au Plaza Athénée» και το «Le Grand Véfour» στο Παρίσι συγκαταλέγονται στα κορυφαία εστιατόρια του Οδηγού Gault Millau..
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ΠΑΝΤΖΑΡΙ
& ΧΑΒΙΑΡΙ
Λεπτές φέτες παντζαριού με χαβιάρι και κρέμα, signature
πιάτο του σεφ, φαινομενικά απλό αλλά τεχνικά απαιτητικό.
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Mirazur

σημαινει

κοιτα

το απεραντο

γαλαζιο

Claes BLopez de Zubiria / Eduardo Torres

Γα σ τρ ο ν ο μ ία μ ε Α ΠΟ Ψ Η
Από το 2006 καταθέτει τη δική του «μετάφραση» της μεσογειακής
κουζίνας με δημιουργική διάθεση στη Μεντόν της Γαλλικής Ριβιέρας,
στο «Mirazur», του οποίου το όνομα σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει
«κοίτα το απέραντο γαλάζιο», που παραπέμπει στην εντυπωσιακή θέα
του εστιατορίου που κοπιωδώς έστησε. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εστιατορικής σκηνής όπως η γαλλική, αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να ξεκινήσει από το μηδέν και μάλιστα σε εποχή πολύ δύσκολη οικονομικά για τον ίδιο. «Μιλούσα
ελάχιστα γαλλικά, όμως ήμουν αποφασισμένος να μάθω και να εξελιχθώ.
Ημουν διατεθειμένος να κάνω τα πάντα, από τα μικροπράγματα της κουζίνας μέχρι να καθαρίσω και τραπέζια αν χρειαζόταν. Δεν είχα οικονομική στήριξη και το “Mirazur” έφτασε στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα
με σκληρή δουλειά», λέει, τονίζοντας ότι όταν άνοιξε το εστιατόριο ήταν
μόλις 29 ετών, αναλάμβανε μόνος πρώτη φορά επικεφαλής μιας κουζίνας και ότι στάθηκε πολύ τυχερός γιατί βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους
που πίστεψαν αληθινά στις δυνατότητές του, τους οποίους ήθελε να
δικαιώσει. Διόλου τυχαία, λοιπόν, στους 6 πρώτους μήνες λειτουργίας
του εστιατορίου o Οδηγός Gault Millau του απέδωσε τον τίτλο της «Αποκάλυψης της Χρονιάς», κάτι που, όπως έδειξε η Ιστορία, ήταν ουσιαστικά
κάτι σαν προάγγελος μιας λαμπρής πορείας.

FALL 2019

Το φινετσάτο επιδόρπιο
Naranjo en flor (αριστερά)
και το καλαμάρι από την
Bordighera με σάλτσα bagna
cauda (κάτω)

Το 2009 ανακηρύχθηκε Σεφ της Χρονιάς, διάκριση που αποδόθηκε από
τον έγκριτο Οδηγό για πρώτη φορά σε σεφ που δεν ήταν Γάλλος, ενώ ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, τιμητικοί τίτλοι όπως Chevalier des Arts et des
Lettres (Ιππότης των Τεχνών και των Γραμμάτων) και Grand Chef Relais
& Châteaux, η απονομή του δεύτερου αστεριού του από τη Michelin το
2012 και του τρίτου φέτος. Η ένταξη του «Mirazur» στα World’s 50 Best
Restaurants, λίστα στην οποία έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην
35η θέση το 2009, ήταν επακόλουθο μιας σταθερά εξελισσόμενης διαδρομής. Σήμερα φιγουράρει στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, με
τον σεφ ουσιαστικά να κρατά στα χέρια του ένα γαστρονομικό Οσκαρ.
Ο χάρτης με τις δραστηριότητες και τα concepts που επιμελείται διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς, με τον ίδιο να κινείται από τις Κάννες και
το Παρίσι μέχρι την Αργεντινή, τη Σιγκαπούρη και το Μαϊάμι. Μάλιστα
τον Δεκέμβριο θα συμμετάσχει δωρεάν σε ένα κορυφαίο γαστρονομικό
κουαρτέτο με τους Massimo Bottura, Antonio Bachour και Alex Atala, μαγειρεύοντας σε φιλανθρωπική εκδήλωση «Once Upon a Kitchen» στο
Μαϊάμι που διοργανώνεται από την Gr8 Experience, η ομάδα της οποίας
ειδικεύεται στην προσφορά αξέχαστων εμπειριών σε VIP. Ο ίδιος μιλά
για όλα αυτά, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος με κάθε νέο
project και αναφέροντας το νέο του εγχείρημα, ονόματι «Pecora Negra»,
μια pizzeria που -προφανώς- αναδεικνύει την ιταλική και πιο «comfort»
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ΣΟΦΙΑ
& ΓΝΩΣΗ
Ο σεφ μεταμορφώνει απλά υλικά σε μαγειρικά αριστουργήματα.
Παράδειγμα, η άνωθεν ταρταλέτα με καισαρικό αμανίτη.
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σεφ τησ

Λαγόχορτο με Lardo di
Colonnata και γύρη
(αριστερά). Η σάλα με την
απρόσκοπτη θέα της Μεντον
(κάτω)

χρονιασ συμφωνα,
με το περιοδικο

le chef.

πλευρά του. Αυτό όμως για το οποίο ανυπομονεί είναι το νέο εστιατόριο
στο ξενοδοχείο «Royal Mirage» στο Ντουμπάι, στο οποίο θα αξιοποιεί
τα ντόπια προϊόντα με τη δική του μαγειρική ματιά.

Lopez de Zubiria/ Nicolas Lobbestael

μ ια « C u i s i n e d ’ a u t e u r »
Το εστιατόριο στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτίσμα από το 1950, το οποίο
ο σεφ ανέλαβε και ανακαίνισε το 2006 πλήρως. H ασύλληπτα εντυπωσιακή θέα από τις τζαμαρίες του «Mirazur» δένει με την αισθητική βάση
των ραφινάτων πιάτων του Colagreco και τον εκφραστικό νεωτερισμό
του. Ο σεφ εστιάζει αφενός στη γευστική εμπειρία, αφετέρου δημιουργεί ερωτήματα με αφορμή τη σύνθεση, τις αντιστίξεις και γενικότερα την
αξιοποίηση της πρώτης ύλης του, ενώ αφήνει έντονο το στίγμα του. Το
μαγειρικό του στυλ είναι ευέλικτο, επηρεασμένο και από την ιταλοαργεντίνικη κληρονομιά του, ενώ οι αναφορές του είναι κυρίως μεσογειακές
και όχι αυστηρά γαλλικές. «Είμαστε στα γαλλοϊταλικά σύνορα, όμως δεν
είμαι Γάλλος ούτε Ιταλός. Τα σύνορα οριοθετούν. Εάν ήμουν Γάλλος, θα
είχα σαφή προτίμηση στα γαλλικά προϊόντα και αντίστοιχα θα λειτουργούσα σαν Ιταλός, οπότε αφού δεν είμαι κάτι από τα δύο, λειτουργώ
πιο ελεύθερα. Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους
που διαφοροποιηθήκαμε. Δεν λειτουργούμε βάσει των στενών ορίων
οποιασδήποτε κουζίνας, αλλά τα ξεπερνάμε προσπαθώντας να διηγη-
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θούμε μια καινούρια ιστορία για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε με
μια διαφορετική προσέγγιση, ελεύθεροι από οποιαδήποτε οριοθετημένη κουλτούρα, η διαμόρφωση της οποίας εξαρτάται από την εποχή».
Ο κήπος του εστιατορίου, όπου καλλιεργεί κάθε λογής αγαθά, πυροδοτεί επίσης τις δημιουργικές του τάσεις που μοιάζουν ανεξάντλητες.
Πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησε να παράγει τα δικά του αυγά αλλά και την
εφαρμογή μεθόδων αειφορίας, η δεοντολογία των οποίων βασίζεται
στη φροντίδα για τους ανθρώπους, τη γη και τη μείωση της κατανάλωσης για την αναδιανομή του πλεονάσματος. Πάντα ήταν γνώστης της
επιρροής που ασκούν οι επιλογές του ίδιου και των συναδέλφων του
στο περιβάλλον, ενώ δίνει μεγάλη σημασία στην πρώτη ύλη που δουλεύει και τα μηνύματα που περνά κάθε επιλογή του, ειδικά τώρα που
βρίσκεται περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής. Οι προτάσεις του
εμπνέονται από τη σοδειά του, την περιήγηση στις τοπικές αγορές και
ό,τι προμηθεύεται από τους τοπικούς παραγωγούς. Δεν δουλεύει με
μενού, αλλά σταθερή αξία σε κάθε γεύμα διά χειρός του είναι το ζυμωτό
ψωμί -συνταγή της γιαγιάς του-, το οποίο συνοδεύεται, εκτός από υπέροχα αρωματισμένα ελαιόλαδα, και από στίχους του Πάμπλο Νερούδα.
Πιστός στη φιλοσοφία της εντοπιότητας, τονίζει τη σημαντικότητα της
υιοθέτησης μιας φιλοσοφίας απαλλαγμένης από χημικά, ενώ ανήκει σε
αυτούς που δίνουν αξία στην οικογενειακή συγκέντρωση στο τραπέζι.
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