KUMALA OD KUCHNI, CZYLI DANIA I PRZYSMAKI AFRYKI

Kuchnia RPA jest tak samo różnorodna jak obecna tu flora i fauna.
Urozmaicenie w menu zawdzięcza bogatej historii regionu, który był
pomostem handlowym łączącym Wschód z Zachodem. Nic zatem dziwnego, ze
obecnie w RPA spotkać można dania kuchni angielskiej, niemieckiej,
portugalskiej, hiszpańskiej, greckiej, malajskiej, indyjskiej i chińskiej.
Szukając autentycznych smaków afrykańskich, należy skosztować braai –
owoców morza z rusztu. Mogą to być homary, krewetki, mule, ostrygi i
rozmaite ryby, które są pieczone i serwowane na tajemniczych plażach
Zachodniego Wybrzeża.
Co jeszcze warto zjeść w Republice Południowej Afryki? Jakie wino
dobrać do serwowanych potraw? Tego można dowiedzieć się z ebooka.

Wpływ upału na kuchnię
Gorący klimat i bardzo wysokie temperatury miały i nadal mają wpływ
na sposób przygotowywania oraz przechowywania żywności. Aby zapobiec
szybkiemu psuciu się mięsa, porcjowano je, solono i suszono na słońcu. To dało
początek popularnej przekąsce zwanej biltong, która jest dostępna
praktycznie ma każdej ulicy. Aby ją dobrze strawić, warto zdegustować jedną z
odmian afrykańskiego wina Kumala – do mięs idealne będzie Kumala Reserve
Pinotage ze śliwki i ciemnoczerwonych owoców. Można je podawać do
dymnych przysmaków z rusztu, a wiec również do droewors – czyli suchej
kiełbasy i bokkoms – tradycyjnej solonej ryby.
W ostatnim przypadku dobrze sprawdzi się także
Kumala Reserve Chenin Blanc. Atrakcją dla turystów
jest możliwość skosztowania mięsa z afrykańskich
dzikich zwierząt, takich jak kudu, impala, struś
i krokodyl. Ponieważ są to potrawy ciężkie,
należy zadbać o ich strawienie i skorzystać
ze zbawiennego wpływu odpowiedniego napoju.

Herbata lub lokalne wino
Tradycyjnym napojem w Republice Południowej Afryki jest rooibos –
afrykańska herbata ziołowa z czerwono krzewu, która jest coraz
popularniejsza także w Europie. Jej niezwykle łagodny smak idealnie
komponuje się z miodem, cytryną, trawą cytrynową, aloesem czy imbirem.
Drugim ważnym napojem w Afryce jest wino. W sercu RPA tworzone jest
wino Kumala, które zachwyca owocową świeżością i afrykańskim luzem.
Różne jego odmiany można z powodzeniem podawać do różnych potraw.
Dobrze schłodzone zapewni orzeźwienie w największym upale, a przy okazji
rozkręci każdą imprezę w afrykańskim stylu. Łatwo je zlokalizować – pomaga
w tym oryginalna etykieta z charakterystyczną jaszczurką.

Lokalne słodycze
Nic tak nie poprawia humoru i nie dodaje energii, jak słodkie przekąski.
Do najpopularniejszych w Afryce zaliczyć można owocowe szaszłyki, czyli
kolorowy deser, który powstaje poprzez nadzianie na patyk różnorodnych
owoców. Do przyrządzenia tej afrykańskiej specjalności zazwyczaj
wykorzystuje się owoce sezonowe.
Kolejną pyszną i słodką przekąską są kandyzowane owoce, które
obsmaża się w cukrze. Do słodkich przekąsek idealnie pasować będą półsłodkie
wina Kumala Merlot oraz Kumala Chardonnay.

Przysmaki z Afryki
Turyści pragnący poznać tutejsze smaki nie zawiodą się na pewno. W
Republice Południowej Afryki spróbować można wielu dań, o istnieniu których
europejczycy nie mają pojęcia. Największym przysmakiem tego kraju jest
waterblommetjie bredie, czyli duszona wołowina gotowana z pękami lilii
wodnych, żółty ryż z rodzynkami i słodkie pieczone ziemniaki.
Miłośnicy zup powinni koniecznie spróbować potrawy przygotowanej na
bazie żółtej lub brązowej kukurydzy, albo ziaren sorgo. Tradycyjna kuchnia
afrykańska to także różnego rodzaje owadów i gąsienic, które stanowią
bezcenne źródło białka.
Niebywałym przysmakiem są też pieczone myszy polne. Aby wydobyć
ze wszystkich lokalnych dań istotę smaku, warto pokusić się o połączenie ich z
regionalnym winem Kumala, które podkreśli smak każdej potrawy . A przy
okazji – dodając odwagi i rozwiązując język – pozwoli szybciej nawiązać
kontakt z tutejszą ludnością.
Odkrywając kuchnię Afryki koniecznie sięgnij wina klasy „reserve” –
Kumala Chenin Blanc Reserve oraz Kumala Pinotage Reserve. Kryją one w
sobie najwięcej kulinarnych walorów Czarnego Lądu i najlepiej podkreślą smak
tamtejszych potraw.

