#IngredientulSecret

Aburul

Gătind la abur fructele și
legumele, se păstrează
vitaminele și mineralele,
iar timpul de preparare se
reduce considerabil.

Despre
Gătitul la abur se folosește în restaurante și în bucătăriile din lumea întreagă
încă de acum 3.000 de ani, după cum atestă dovezile arheologice găsite în
Yunnan, China. Tehnica era și încă mai este una dintre cele mai importante în
bucătăria chinezească. În anii 800 î.Hr., vaporizatoarele erau realizate din fâşii
subţiri de chiparos, care, în zilele noastre, au fost înlocuite de cele de bambus adesea așezate unele peste altele, pentru a găti mai multe preparate în același
timp. În bucătăria chinezească, există mai multe modalităţi de a găti la abur, iar
fiecare dintre acestea are o denumire specifică. De exemplu, atunci când este
folosit un coş din mai multe straturi de bambus, preparatul gătit chiar deasupra
apei care fierbe se numește „zheng”, iar cel gătit în partea de sus, care nu se află
în contact direct cu apa, se numește „dun”.*
De-a lungul timpului, au existat diverse modalităţi de preparare a alimentelor la
abur, iar una dintre cele mai vechi este „Imu” – o tehnică de origine hawaiană,
în care mâncarea era așezată într-o groapă săpată în pământ și gătită timp
de câteva ore. În prezent, această tehnică este numită „Kalua”, adică „Gaura”.
În Mexic, se foloseau metode asemănătoare, denumite „Barbacoa”, în care se
utilizau atât aburul, cât și fumul.
*Food Culture in China (Cultura gastronomică în China), de Jacqueline M. Newman.

„Aburul îţi permite să gătești
mai repede, mai sănătos și mai
gustos, păstrând savoarea
naturală, textura și nutrienţii din
toate ingredientele!”

Tehnica gătitului la abur
este asociată, de obicei, cu
legumele sau cu peștele, dar,
în acelaşi timp, reprezintă
cea mai bună metodă
pentru a obţine preparate
cu crustă crocantă și
interior fraged.

Sănătate
Prepararea la abur păstrează textura naturală, culoarea, nutrienţii și savoarea
tuturor ingredientelor. Vitaminele solubile în apă, precum B1 sau C, se vor păstra,
iar preparatele astfel rezultate vor conţine un număr mic de calorii.
Un studiu privind prepararea la abur a legumelor, comparativ cu alte metode,
arată faptul că în cazul gătirii la abur, nivelul flavonoizilor din broccoli, de
exemplu, scade cu doar 11%, în timp ce prin fierbere acesta este diminuat cu 66% ,
iar prin prepararea la cuptorul cu microunde, cu 97%.**
**Journal of The Science of Food and Agriculture (Jurnalul Gastronomiei şi Agriculturii), Volumul 83, Numărul 14 (nov. 2003)

Beneficiile cuptorului cu abur
Cu ajutorul cuptoarelor cu abur moderne, precum cele din gama CombiSteam
de la Electrolux, gătitul capătă noi valenţe. Adăugând abur, preparatele își
păstrează savoarea, nu se mai usucă, se păstrează vitaminele și mineralele; nu
mai este necesară folosirea grăsimilor precum uleiul sau untul pentru gătit; munca
în bucătărie se termină mai repede; felul principal poate fi preparat împreună
cu desertul fără ca mirosurile să se întrepătrundă, iar alimentele congelate pot fi
introduse direct în cuptorul cu abur, fără a le mai decongela în prealabil.

Gătitul la abur
Există câteva metode diferite de preparare a
alimentelor la abur.
• Metoda tradiţională orientală de preparare a
orezului - acesta este introdus în apă și gătit
la abur până când lichidul este absorbit
complet.
O altă metodă, mai complexă, presupune
învelirea preparatului în hârtie cerată
sau în frunze de bambus, jackfruit sau
bananier. Tehnica de preparare durează
puţin mai mult, însă lasă ingredientele
să se gătească în suc propriu, dând
un plus de savoare, mai ales în cazul
alimentelor marinate.
Astăzi, este la îndemâna oricui să
prepare un fel savuros de mâncare
cu ajutorul cuptoarelor cu abur
CombiSteam, dotate cu sistemul
FullTaste Steam, care păstrează
gustul natural al fiecărui ingredient.
Adăugând abur atât cât este
necesar, preparatul va deveni auriu
și crocant la exterior şi suculent și
plin de savoare la interior.

Pește cu verdeţuri, gătit la abur
Timp de gătire 12-15 min.

75°C

2

Abur 100%

Folosirea aburului
presupune un consum
foarte mic de energie și
permite prepararea mai
multor feluri de mâncare
în același timp.

270ml

Ingrediente pentru 4-6 porţii:

Mod de preparare – dificultate scăzută:

1 kg de file de pește proaspăt plătică sau biban de mare

1. Se setează cuptorul cu abur la temperatura de 75⁰C, cu funcţia „Abur
100%” activată.

1 lămâie
Sare
Piper
Ulei de măsline
1-2 căţei de usturoi, tăiaţi felii
Verdeţuri proaspete (coriandru,
ceapă verde, oregano, busuioc,
pătrunjel)
Unt
1 gălbenuş

2. Se unge peștele cu ulei și se adaugă sare și piper. Se așază peștele în vasul
pentru gătit la abur.
3. Se taie verdeţurile în bucăţi de 5-6 cm şi se pun la fiert într-o oală cu apă.
4. Se spală și se feliază lămâia. Se așază în tavă, deasupra peștelui.
5. Feliile de usturoi se presară deasupra peştelui.
6. Se introduce tava la nivelul 2 al cuptorului preîncălzit la 75⁰C, cu funcţia
„Abur 100%” activată, timp de 15 minute.
7. Zeama rezultată în urma fierberii verdeţurilor se strecoară într-o oală mai
mică și se lasă pe foc până dă în clocot. Se închide plita, se adaugă untul și
gălbenuşul şi se amestecă până când se obţine un sos cremos.
8. Sosul astfel rezultat se asezonează cu sare și piper, apoi se adaugă peste
peștele gătit la abur.

