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Fumul
Introducere

Fumul adaugă un strat protector cărnii,
brânzeturilor, peștelui sau chiar și altor produse.
Acest înveliș sau peliculă de fum blochează
umiditatea și microbii, extinzând perioada de
valabilitate a produsului și, în același timp, îi oferă
acestuia o aromă deosebită. Cu toate că la început
a fost utilizat ca o modalitate de conservare,

în era frigiderelor, fumul a devenit mai cunoscut
pentru gustul pe care îl oferă preparatelor.
Bucătarii profesioniști sau cei care gătesc cu
pasiune, acasă, utilizează acum notele de fum
ca un condiment, pentru a adăuga o serie de
note subtile mâncării.

Istorie

O scurtă istorie

Preparate afumate din jurul lumii
În Europa de Nord, din Suedia până în
Olanda, heringul afumat este rege.
Britanicii iubesc să savureze la micul dejun
kippers - hering afumat la cald.
Pastrama de oaie afumată – pastirma este un preparat de bază în Turcia.
În America Latina, în Anzi, se mănâncă
charqui din carne de lamă afumată.

Fumul a fost o componentă cheie în procesul de gătire încă
din epoca neolitică, perioadă în care s-au descoperit
pentru prima oară proprietăţile sale de conservare.
Sumerienii afumau peștele încă din anii 3500 î.Hr.
În Roma Antică, brânzeturile erau atârnate la afumat
în peșteri și pivniţe răcoroase. În China, în timpul Dinastiei
Tang, caisele afumate reprezentau un deliciu regal
preferat. Afumătorile, unde carnea și peștele erau
conservate deasupra unui foc de lemne, ferite de
elementele naturii, au devenit un standard pentru fermele
din Europa Medievală.

În China, ceaiul se afumă pentru
prepararea ceaiului lapsong souchong.
Germanii afumă hameiul pentru a face
berea neagră afumată rauch.
Ardeii mexicani chipotle sunt, de fapt,
jalapeños afumaţi.

Metode

de la 20°
la 30°C

Afumarea la rece

Afumarea la cald

Pentru afumarea preparatelor care au fost
conservate în prealabil, dar fără a fi gătite, se
utilizează fumul canalizat de la un foc care arde
mocnit, între 20°C si 30°C.

Din expunerea la fum la un foc mai puternic,
între 60°C și 80°C, rezultă preparate care sunt atât
afumate, cât și ușor gătite. Așchii de lemn sunt
adesea adăugate pentru accentuarea gustului
preparatelor.

de la 60°
la 80°C

Afumarea ceaiului

Afumarea în timpul prăjirii

Acest procedeu chinezesc utilizează o combinaţie
de orez negătit, zahăr și ceai încălzite într-un wok
acoperit, pentru a crea o aromă care să dea note
dulci de fum cărnii de pasăre.

Acest procedeu combină afumarea cu prepararea
mâncării la temperaturi ridicate - focul nu ar trebui
să fie direct sub preparate atunci când grătarul
este acoperit - și se potrivește bine cu o gamă
variată de carne sau pește întreg.

Informaţii interesante

În Islanda, bălegarul uscat de
oaie este utilizat pentru
afumarea la rece a peștelui, a
cărnii de miel, oaie sau balenă.

Barmanii de top din jurul lumii adugă noi note
cocktail-urilor lor prin utilizarea gheţii afumate în
aceste băuturi (topită într-o afumătoare la rece și
apoi îngheţată din nou).

Turba din mlaștinile Scoţiei este
arsă sub malţ de orz pentru a da
o notă de fum whisky-ului single
malt scoţian.

Cuisine

Ton crud, afumat cu așchii de lemn natural, însoţit de Granita de Mojito
Ingrediente pentru 4 porții:
300 g de file de ton proaspăt
50 g de așchii de barriques

(butoaie folosite pentru învechirea
whisky-ului)

sare grunjoasă
Pentru granita
100 ml de rom alb
4 limete (suc și coajă)
200 ml de apă minerală
20 de frunze de mentă
50 g de zahăr brun

Mod de preparare:
1. Se filetează tonul, apoi se pune într-o pungă vidată și se lasă la rece, la -18°C
pentru a împiedica acumularea de bacterii.
2. Se dezgheaţă fileurile de ton, se taie în stil tartar și se așază pe hârtie de copt.
3. Între timp, se dă foc așchiilor de lemn într-o oală veche. Se așază tigaia cu ton în
partea superioară a cuptorului, iar dedesubt se pune o altă tigaie plină cu gheaţă.
4. Se oprește arderea așchiilor de lemn acoperindu-le cu capacul tigăii și se mută în
partea inferioară a cuptorului, se închide imediat ușa și se lasă fumul să se
răspândească în cavitatea cuptorului. Se lasă peștele la afumat aproximativ 15 minute.
Pentru granita, se amestecă ingredientele, se pune compoziţia în congelator și se lasă
la îngheţat. Cu o lingură, se răzuiește până se obţine consistenţa unei granita.
Se așază pe o farfurie tonul tăiat cu un cuţit de patiserie și se presară desupra sare
grunjoasă, apoi se garnisește cu granita și frunze de mentă.

