
La gastronomia d’Estats Units es caracteritza per ser pràctica, de fàcil preparació i per tenir un fort vincle amb 
les seves corrents migratòries.

Tot i que molts plats tenen els seus orígens en d’altres països, els cuiners d’Estats Units, els han modificat 
substancialment al llarg dels anys i, a dia d’avui, es consideren plats típicament americans. Tenim per 
exemple, els hot dogs o les hamburgueses, ambdós portats per immigrants alemanys, o les pizzes, molt 
diferents de les que podem menjar a Itàlia.

En el Llibre de Cuina de Nova York, Molly O’Neill va escriure que “la sopa de pollastre és sinònim 
de Nova York”. Un arqueòleg epicuri podria construir una història social de la ciutat, basant-se 
en l’estudi de les permutacions de la sopa de pollastre. Des dels cuiners de més renom fins als 
propietaris de la botiga del barri, cada cuiner té la seva pròpia recepta per a aquest elixir màgic.

Una de les especialitats americanes és la barbacoa (BBQ). Les millors barbacoes es poden 
trobar a Kansas, Texas, Tennessee i Carolina del Nord. Als nord-americans sempre els ha 
agradat molt menjar a l’aire lliure i gaudeixen d’aquestes trobades en la que cada convidat 
porta alguna cosa a més a més del bon humor.

Per la seva font d’energia, el cheesecake va formar part del menú que els esportistes 
ingerien en els primers Jocs Olímpics de la història, l’any 776 a.C., a Grècia. Els romans 
es van apropiar de la recepta en l’època que van conquistar les terres gregues i la 
van expandir per la resta d’Europa. Més tard, amb el flux d’immigrants provinents 
d’Europa, el cheesecake va arribar a Estats Units. Un productor de formatges va crear 
una versió més cremosa d’aquestes postres i aquest experiment va donar origen 
al formatge Philadelphia. Així va néixer el cheesecake New Yorl style que ara 
coneixem.
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Proposta de menú
Sopa de pollastre estil Nova York

****
Hamburguesa planxa amb patates fregides 

****
Cheesecake CUINES DEL MÓN 
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