Áustria

A cozinha Austríaca tem claras influências dos países que conformaram o Império austrohúngaro. Assim pode-se encontrar pratos com componentes húngaros, checos, polacos,
eslovenos e incluso, italianos. Claros exemplos desta influência são as picantes
almôndegas conhecidas como "Vapcici" e a consistente sopa de feijão também picante
procedentes de Servia, a Sopa Sauerkraut e as Bolas de pão com que se acompanham
as comidas checoslovacas e a couve recheada polaca. De Hungria destacam o Goulach,
guiso de carne de boi temperada com cebolas, alho, pimentão, tomates e aipo e o
"Dobostorte" embora em Áustria se ponha mais margarina que açúcar.

Natal na Áustria
Os pratos tipicamente Austríacos são muito simples,
destacam-se o Tafelspitz que utiliza vitela fervida, o
Wienerschitzel, um filete de vitela de enorme tamanho
empanado em ovo e pão ralado que se serve com uma
salada de batata fria ou de pepino, o Wienerbacklhendl,
preparado do mesmo modo que o anterior mas com carne de
frango, servido com batatas salteadas, o Schinkenfleckerl,
guisado de presunto cortado em tiras com massa ou o
Schweinsbraten, assado de porco. Toda a comida Austríaca
pode ser acompanhada com Kren, rabanetes picantes e com
a Schittlauchsauce, um molho à base de cebola. Típicos
são também os Knödel, pudins com tiras de toucinho e
fígado que se servem com a sopa e carne. Fiambre e
Salsichas comem-se como comida rápida.

Existem sobremesas quentes como os Palatchinken,
tortas recheadas de marmeladas de frutas ou o
Apfeltstrudel, um delicioso pastel recheado de pedaços
de maçã, passas e canela enrolados em massa folhada
coberto de nata. Também são estupendos os Knödel
recheados de damascos, servidos quentes ou de queijo
de nata e as tortas de todos os sabores, de cerejas,
morango, avelã, nozes, como a Sachertorte, torta de
chocolate que também pode levar doce de damasco.

O dia de São Nicolau marca
o início do Natal para os
Austríacos. Na Áustria, os
dias 25 e 26 são Feriados
Nacionais que servem para
visitar a família e os
vizinhos, sendo servidos
pratos frios (charcutaria,
queijos, pães) e as
tradicionais bolachinhas e
biscoitos de Natal –
Weihnachtsbaeckerei.

