Последната реколта

Мед, захар,
пушек и оцет вечните консерванти
Светлана ТРИФОНОВСКА
Домашното консервиране е доказателство за връзката
между народите по цял свят, убедена е Катерина Верхувен,
собственик на Музей на храните в Холандия. Мед, захар,
пушек и оцет са най-старите и вечни консерванти, разказва благо и омагьосващо холандката. Тя е преподавател
по етнология, със специализация върху храните и тяхната
история. В нейния музей идват да се учат студенти от цял
свят. Верхувен гостува в България по специална покана на
проекта „Новото тракийско злато“ и показва своите съкровени познания и умения не къде да е, а в известната на цяла
България Дива ферма в Родопите.

Покажи ми килера си
Катерина Верхувен е като излязла от платната на Малките холандци, а със себе си носи чара на нидерландските
кухни, на колорита и пленителната атмосфера от картините
на Вермер. „За да разбера някой що за човек е, когато му
отида на гости, го моля да ми покаже килера си. По това
какви консерви има, как съхранява билките си, има ли въобще такива, аз веднага мога да разбера с кого си имам
работа - дали обича истинските неща, красотата на домашната кухня, пък и отношения, или е изцяло продукт на съвременната индустриална епоха“, усмихва се холандката. Тя
е убедена, че няма човек на света, който да не си спомня с
радост за поне едно от ястията на майка си или на баба си.
Не е случайно, че когато човек е разстроен, отива в кухнята,
за да хапне, като подсъзнателно търси радостните емоции
на сигурност и обич от детството си. Тя дава пример със
своя съпруг, който обича да готви, но когато приготвя зеле
с мляко, традиционна рецепта за Холандия, непременно я
прави по указанията на своята майка, докато в тенджерата
на тъща му, това ястие изглежда по-различно.
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Играйте си с храната, отнасяйте се с нея като към първата
си любов, съветва Катерина Верхувен.

Домашната храна
Не, аз не харесвам доматите през януари, така Катерина
отговаря на въпроса, защо е нужно да се консервира при
положение че се предлагат домати и краставици през зимата. За всеки сезон си има подходящи плодове и зеленчуци,
казва тя. През зимата човек няма нужда от пресни домати,
а от мазнини и кисело зеле, което съдържа необходимите
за организма хранителни вещества и витамини. Сезонът на
зеленчуците е през лятото, когато е горещо и когато нямаме
нужда от тежка храна.

Мас за богатите, сол за бедните
Доказателство, че хората по цял свят са еднакви, е историята на консервирането. Запазването на храна е старо
колкото човешкия род. Мед, сол, пушек, сушене, винена
мая, кожа, дървени кутии, глина, мазнина и почти никога
сол. Свинската мас се е използвала за съхранение на месо,
предимно от заможните хора, защото е била много скъпа,
бедните пък са ползвали сол.
В кожи от коза, свиня, овца са съхранявали мляко, сирене, масло, месо. Оказва се, че тези похвати са типични
не само за нашите ширини, както ние сме си мислели, а за
етносите от цял свят. Отличен пример за това е движението
Слоу фууд, което издирва стари рецепти на приготвяне на
храната и ги закриля.

Стари колкото света

са и предпочитанията сухи подправки или билки - чубрица, копър, целина, метличина, невен и др. То може да се
използва за палачинки, препечени филийки, омлет. Носи
настроение, може да се поднесе в малки дървени или
глинени купички, или пък във формата на розички.

Чатни от средновековието

Роза, невен и кисело мляко

Чатни, това е индийската дума за
последната реколта. Такива рецепти за съхранение с мед, захар
и оцет, Катерина
намира в средновековна Английска
кулинарна
книга.
Това, което тя показва са последните зеленчуци от
градината, тези,
които понякога
никой не иска да
използва. Зелени
доматчета, морковчета,
зелки,
праз, някоя паднала
чушчица,
ябълки, тиква или тиквичка се нарязват на парчета. След
това 1 бутилка оцет се смесва с 1 кг захар. /Преди рецептата се е изпълнявала с мед, но със захар е не по-малко
успешна б.а./ Кипва се и след това парчетата зеленчуци
се варят в сместа 10 мин., докато стане прозрачна. Още
топла се налива в буркан и се затваря. Така може да издържи няколко години, без да е необходимо самите буркани да се варят. Не се слага сол, но крайният продукт е
много близко до вкуса на българските сурови и парени
туршии.

Звучи неприемливо за българския вкус, но се оказва,
че сухите листенца на цветята от градините, придават
неподражаем аромат и вкус на киселото мляко. Ако познаваме и свойствата на тези растения, освен кулинарна
наслада, можем да превърнем храната и в лекарство.
Така например домашни рози, невен, метличина, бабина
душица, мента могат да станат част от нашата трапеза.

Кейк в буркан за 3 години
Една от невероятните рецепти, които предлага Катерина
е кейк в буркан. Приготвя се тестото за кейк. Налива се в
една трета от буркан с капачка. Вари се няколко минути
като водата трябва да стига свивката на гърлото. Трайността на тази атрактивна консерва е 3 г.

Масло с билки

Меде от римските войници
Още в древността римските
войници са смесвали вино и
мед, за да си направят напитката меде. Тя е била отличен
диджестив, но не трябва да се
бърка със славянска напитка
медовина. В мед с години могат
да издържат парченца тиква,
чушка, цветове, лимон, ябълка.
Тази смес може да се използва
за кейк, палачинки или просто
филия за масло.

Плодов сладкиш на Рене Бустен
Една много стара
рецепта за плодов
сладкиш от района
на Лимбург представи еко консултантът
Рене Бустен. Това
е ароматна пита
маслено
тесто,
върху, което се нареждат
плодове,
в зависимост от
сезона, захар, канела, след това се покриват с мрежичка
от самото тесто и се
пече.
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Изключително лесна рецепта е масло с билки и подправки. В разтопеното масло се добавят в зависимост от вкуБрой 13, 2012 г. 21

