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El Puerto: Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin David Ibarbοure
φέρνει την Ισπανία στο Sani Resort
Πηγαίνοντας νοητά πίσω στον χρόνο, διαπιστώνω ότι στο Sani
Resort έχω ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές γευστικής απόλαυσης,
υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια του Sani Gourmet, ενός κορυφαίου γαστρονομικού θεσμού που από την ίδρυσή του παρουσιάζει στο κοινό, κάθε σεζόν, βραβευμένους με αστέρια Michelin σεφ
από όλο τον κόσμο. Ακόμη και τώρα που πολλά πράγματα στη ζωή
έχουν ανατραπεί, η πίστη της ομάδας του Sani στη δύναμη των γεύσεων παραμένει ακλόνητη. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, φέτος βρίσκεται στο αγαπημένο resort ο David Ibarboure.
Η βαθιά ριζωμένη γαστρονομική του κουλτούρα, η οικογενειακή
παράδοση και οι μνήμες που φέρνουν τις αξίες του φαγητού και
της φιλοξενίας στο προσκήνιο, καθιστούν τον βραβευμένο με αστέρι
Michelin, David Ibarboure, ένα σημαντικό κεφάλαιο στη γαστρονομία του σήμερα και την αλήθεια της. Αυτή την αλήθεια, όσον αφορά
στις πρώτες ύλες, στη διαχείριση αλλά και στην εν γένει γαστρονομική εμπειρία, εντόπισε ο όμιλος της Sani και έτσι φέτος το καλοκαίρι, ανοίγει πανιά το El Puerto, το ισπανικό εστιατόριο που λειτουργεί
στο ξενοδοχείο Porto Sani με επικεφαλής σεφ τον David.
Στην εκπληκτική βεράντα του εστιατορίου, ξεδιπλώνεται ένα γευστικό πανόραμα γεύσεων της αυθεντικής Ισπανίας, δοσμένο μέσα
από ένα σύγχρονο πρίσμα και πάντα με έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες. Τα καλύτερα τοπικά παραδοσιακά υλικά της Ισπανίας, ταξιδεύουν στη Χαλκιδική και υπό το πρίσμα των οδηγιών του David,
φτάνουν στο τραπέζι μας στην καλύτερη εκδοχή τους. Ιδανικές ισορροπίες και μοναδικοί συνδυασμοί, μετουσιώνουν το κάθε πιάτο, σε
ένα ουσιώδες και γευστικό ταξίδι στην Ιβηρική χερσόνησο. Μία ευφυής λίστα ισπανικών κρασιών πριμοδοτεί τη γαστρονομική εμπειρία των a la carte επιλογών, ενώ τα γευστικά tapas, στο bar menu,
δίνουν μία πιο casual νότα στο γεύμα. Παράλληλα, στο El Puerto, η
Annabel Karmel, η κορυφαία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά στην
παιδική διατροφή, έχει επιμεληθεί εξαιρετικά νόστιμα και ισορροπημένα γεύματα για παιδιά. Στόχος, να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν φρεσκομαγειρεμένα πιάτα με συνταγές από όλο
τον κόσμο, δίνοντας τους την ευκαιρία να εξερευνήσουν το πλατό
των γεύσεων τους.
Ποιός είναι όμως το David Ibarboure; Ποιά είναι η αληθινή του σχέση
με την ουσία της μαγειρικής; Οι βάσκικες ρίζες του, σε συνδυασμό
με το γαστρονομικό του πάθος, φέρνουν στην επιφάνεια μία κουζίνα αρωματική και απολαυστική. Ο David γεννήθηκε στην Guethary
στη Νοτιοδυτική Γαλλία, πολύ κοντά στη Biarritz, και μία ανάσα
από τον εμβληματικό γαστρονομικό προορισμό, το San Sebastian.
Mεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι που η μαγειρική αποτελούσε σημείο
συνάντησης και λόγο ύπαρξης τις τελευταίες τρεις γενιές. Ο πατέρας του, ο Martin, είναι διάσημος σεφ, βραβευμένος και αυτός με
αστέρι Michelin, και με θητεία ακόμη και στο τριών αστέρων Paul
Bocuse και Troisgros ενώ παράλληλα, διετέλεσε σεφ στο Elysses,
υπό την προεδρία του Francois Mitterand. Το ιστορικό πλέον εστιατόριο Brikenia στη Guethary, που βραβεύεται με Michelin τα τελευ-

ταία 25 χρόνια, αποτελεί για τον David και τον πατέρα του μία σκηνή
στην οποία ξεδιπλώνουν το ταλέντο, τη γνώση και συνάμα το σεβασμό τους, απέναντι στα υλικά με ένα αριστοτεχνικά δομημένο μενού.
Σίγουρα πάντως ο David, είναι ένας μάγειρας που αναδεικνύει την
πρώτη ύλη, εστιάζει στο γευστικό αποτέλεσμα και προσφέρει στον
επισκέπτη πιάτα αντάξια της εμπειρίας τους. Είναι ο σεφ που δεν διατυμπανίζει τη διαφορετικότητα ως προς το μαγειρικό αποτέλεσμα,
επιλέγει το δρόμο της λογικής, ρισκάρει στο πλαίσιο της δημιουργίας
και σέβεται τη βασική ανάγκη του επισκέπτη, να γευτεί ένα πραγματικά νόστιμο φαγητό. Ανασύρει γαστρονομικές μνήμες και τις εμπλουτίζει κάθε φορά με τρόπο ήπιο, ευφυή και δημιουργικό.
Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν, θα είναι αυτή η αδιόρατη λεπτή κλωστή
που θα ενώσει γαστρονομικούς πολιτισμούς και θα φέρει την ισπανική κουζίνα, δεμένη με την εμπειρία του David, πιο κοντά σε ανθρώπους που αναζητούν την πραγματική γεύση, τα αυθεντικά υλικά,
αλλά και την ισορροπία ανάμεσα στο δημιουργό και το αποτέλεσμα.
Και ξεκινά στο El Puerto στο Porto Sani.
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