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La gastronomia de l’Índia és el conjunt de les diverses cuines regionals que hi existeixen. L’alimentació 
és un reflex de la multiculturalitat que regna en aquest país. Els costums culinaris formen un conjunt 
molt variat, resultat de la diversitat cultural que ha anat enriquint el país durant segles. Aquesta cuina 
és fruit d’una història de 5.000 anys i de la importantíssima influència de la religió i de l’antic sistema 
de medicina tradicional (ayurveda: “ayuh”- duració de la vida i “veda” – veritat i coneixement), 
amb filosofies molt esteses que cerquen no fer patir els animals. Això fa que predomini el 
vegetarianisme tot i que també  hi ha plats de carn i, a les localitats costaneres, de peix i marisc.

Els sabors de l’Índia es relacionen estretament amb l’ús d’espècies i de verdures. La cuina es 
caracteritza per plats a base d’arròs, de llegums i de verdures estofades, acompanyats amb salses 
fetes amb curris diversos i olis vegetals. També són típics els aperitius fregits i  el pa sense 
llevat (chapati). Els dolços poden estar perfumats amb diverses espècies i les begudes 
predominants són el te, la llet de coco i el iogurt, entre d’altres.

Cada regió històrica i cultural té la seva pròpia gastronomia. Entre les cuines del 
nord i del sud trobem les següents diferències. Al nord, utilitzen  oli de mostassa, 
els productes làctics  són més abundants i els plats, a base d’arròs o de pa, poden 
incloure iogurt, adobss o chutney  (varietat d’espècies dolces i picants). Al sud, l’oli 
de base és el de coco i, de fet el coco, hi és molt present; l’arròs és encara més 
usat que al nord i s’acompanya amb sopes de tomàquet, tamarinde i llenties; 
d’altra banda, a més a més del te també és popular veure cafè.

Proposta de menú
Arròs saltat amb verdures

****
Pollastre al curri

****
Iogurt amb plàtan


