
Aproape 80 de feluri de mancare la o petrecere de Revelion, la Medias

   160 de medieseni care si-au rezervat un loc la Revelionul organizat la cantina Automecanica din oras au
avut parte de o surpriza...culinara de proportii. Aproape 80 de feluri de mancare aranjate sub forma unui
bufet suedez le-au fost pregatite de organizatori, oferta din acest punct de vedere fiind una mai mult decat
spectaculoasa. Iar felurile de mancare pregatite pentru cea mai lunga noapte a anului au fost dintre cele
mai diversificate, pana si cele mai rafinate sau sofisticate pretentii fiind pe deplin satisfacute. Proprietarul
cantinei, el insusi bucatar de profesie, s-a intrecut pe sine, reusind sa pregateasca pe langa mancarurile
traditionale romanesti, o serie intreaga de delicatese. Demne de amintit sunt pieptul de curcan in sos curry
si fructe, dar si Chuopsuey, o specialitate chinezeasca sau Chilli con carne, o supa picanta din carne
tocata. Tot in seara de Revelion, invitatii au avut la dispozitie o gama intreaga de sortimente de somon,
supa de peste Royal, dar si medalion de porc cu sos si piper. La mare cautare a fost si curcanul, dar si
fileul de vita, rece sau cald. Organizatorul Revelionului ne-a spus ca nu a incercat sa sfideze criza
economica prin aceasta oferta culinara mai mult decat bogata, ci doar sa ofere o masa imbelsugata, gatitul
fiind una dintre pasiunile sale. "in general incerc sa combin o relatie intre mancarea asiatica si ceea ce ne
place noua. Fac acest lucru pentru ca intotdeauna noi nu cunoastem aspectul real al mancarurilor si suntem
destul de reticenti sa spun asa in privinta unor mancaruri si-atunci dau un gust mancarurilor Romanesti cu
o combinatie specific asiatica. De exemplu, am pregatit piept de curcan in sos de curry si fructe. Sunt
multe lucruri pe care noi, romanii, nu le cunoastem. O simpla salata de fasole face foarte bine la o noapte
de sprit decat sa spunem, o ceafa de porc. Asa ca astazi avem o combinatie de cel putin 30-40 de salate,
dar si alte 30-40 de feluri de mancare. Multi poate cred ca fac acest lucru in ciuda crizei. Nu este
adevarat. Se pare ca la ideea de bufet ne putem dovedi intotdeauna experienta, calitatea, si la fel de bine
este dovedit ca se mananca mai putin, deoarece omul incearca sa aleaga cat mai multe feluri ", ne-a spus
Oliviu Aldea, organizatorul Revelionului.  
  
  

   La miezul noptii, toti cei prezenti la Automecanica au asistat la un minunat foc de artificii si au inchinat
un pahar de sampanie, dupa care s-au reintors in sala pentru a continua festinul culinar si distractia pana
in zori.  
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