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Ja fa anys que la província de Girona és una de les més gastronòmiques del món. Quan molt
poca gent sabia què eren les estrelles Michelin, a Girona ja en teníem unes quantes. Quan
poca gent sabia el que significava ser el millor restaurant del món, Girona ja en tenia un: el
Bulli. I quan semblava que ja deixàvem de ser els millors, es proclama el Celler de Can Roca
com a millor restaurant i Jordi Roca com a millor pastisser (ara segon millor restaurant
del món i millor xef per Joan Roca), i la demarcació suma 13 restaurants amb estrella i 18
estrelles Michelin.
A més, gràcies als germans Roca i a la bona feina feta pel Patronat de Turisme Costa BravaPirineu de Girona, amb el senyor Ramon Ramos al capdavant; s’ha aconseguit una popularitat
perfecta del nostre territori. El resultat és l’anunci, fa pocs dies, que la gala de les estrelles
Michelin es farà a Girona, per la qual cosa el dia 25 de novembre tot el món gastronòmic
estarà pendent de Girona. A més, és possible que ens caigui alguna nova estrella perquè de
bons restaurants en tenim molts. Els gironins tenim bon gust per la cuina i sabeu per què?
Perquè hem cuidat molt el producte, tenim molt bons productors que cuiden la matèria
prima. La combinació de bons productes i bons cuiners porta la genialitat a la taula.
Des de Girona Gastronòmica volem felicitar a escoles d’hostaleria, professors, alumnes,
productors, administracions,... tot aquell col·lectiu de persones que feu que la demarcació
gironina s’hagi situat en l’elit mundial. Allò que és natural, com el bon producte, ja és
apreciat, però l’excel·lència que se’n deriva sou vosaltres que la feu percebre com a natural i
això provoca que la gent s’enamori de Girona.
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Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

L’apartament
ESPAGUETIS A LA RAQUETA
La filmografia de Billy Wilder és molt extensa, si em fessin destacar tres films
d’aquest director aquest seria un d’ells.
Els altres dos serien: El gran carnaval
(1951) i Un, dos, tres (1961).

divertida, romàntica i sagaç com el primer
dia de l’estrena.

una raqueta de tennis i, per comprovar si
estan cuits, n’estampa un contra la paret.

Els personatges, sobretot el protagonista,
es fan estimar molt i ràpidament sents
com si tu fossis el protagonista de la història.

La recepta no té cap secret, aigua, pasta
i sal.

Tal com el va definir Fernando Trueba,
Wilder és el Déu del cinema.

Si una nit de Cap d’Any et sens sol aquesta
és la teva pel·lícula.

El director parteix, en part, d’un guió escrit per Noël Coward, que havia escrit per
Breve encuentro l’any 1945 i que en principi era una peça teatral escrita el 1936.

Grans diàlegs, intel·ligents, agres, dolços,
en definitiva, un gran guió per una gran
pel·lícula.

La pel·lícula no ha perdut res amb el pas
dels anys, al contrari, segueix essent tan

Una de les millors escenes és aquella en
la que Jack Lemmon cuina uns espaguetis i, una vegada cuits, els escorre amb

Aquesta pel·lícula va guanyar 5 Oscars de
10 nominacions (com a millor pel·lícula,
director, guió, direcció artística i muntatge).
Billy Wilder va aconseguir el seu segon
premi de l’Acadèmia derrotant a Hitchcock
i Zinneman, i Lemmon i MacLaine no van
guanyar cap premi. Aquell any van ser per
Burt Lancaster i Liz Taylor.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS

C.C. Baxter és un empleat modèlic i ambiciós d’una gran companyia d’assegurances
a Manhattan. És solter i com a tal, viu en un
petit apartament que cedeix als seus caps
de l’empresa, de manera interessada, perquè aquests hi portin les seves amants...Això
canvia quan s’enamora bojament de l’ascensorista de les oficines i que a la vegada és
amant del seu cap.

ESTRENA: 1960
DIRECTOR: BILLY WILDER
GUIÓ: BILLY WILDER, I.A.L. DIAMOND
MÚSICA: ADOLPH DEUTSCH
FOTOGRAFIA: JOSEPH LASHELLE
DURADA: 125 minuts
GÈNERE: COMÈDIA ROMÀNTICA
REPARTIMENT: JACK LEMMON, SHIRLEY
MACLAINE, FRED MACMURRAY, RAY WALSTON
EDIE ADAMS

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.cat
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Toni Vallory
President de
Girona Bons Fogons

Educació, excedents i
malbaratament alimentari

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclínica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

Tinc set o gana?
L’arribada de l’època més calorosa de l’any, i en concret de les
vacances estivals, poden provocar-nos una enorme distorsió
en el reconeixement de senyals de set i gana. Més que res per
l’increment de la temperatura ambiental (i el que això comporta
en les taxes de transpiració i sudoració); i a l’estar més temps
a l’aire lliure, també degut als horaris més desorganitzats dels
àpats i, a l’impactar-nos un major nombre d’estímuls visuals
i olfactius, que ens “empenyen” a menjar i beure més del
que caldria. I tot això fa que, molt sovint, acabem menjant en
comptes de saciar la nostra set. I, a resultes, trobar-nos a sobre
aquest suposat excés calòric un dia i, el mateix, al següent.
La regulació fisiològica de l’apetència/sacietat i de la set és
molt complexa, i obeeix a patrons neurobiològics. Mentre que la
sensació de sacietat està controlada per la quantitat que mengem
i bevem, i pel contingut d’hidrats de carboni, greixos i proteïnes
d’aquell àpat; la sensació de gana fisiològica respon als nivells
de glucosa i d’hormones molt específiques en sang. I la sensació
de set ho fa als factors externs que poden comprometre el nostre
balanç hídric (és a dir, a la quantitat d’aigua que té de reserva el
nostre cos).

Fa pocs dies el Parlament de Catalunya va fer un discret primer
pas per a posar en marxa la llei d’aprofitament de l’excedent
alimentari. Ràpidament els mitjans informatius que van donar
cobertura informativa d’aquest fet, enfocaven la mirada d’aquest
malbaratament d’aliments als restaurants, tot preguntant si els
restauradors estàvem d’acord en oferir un recipient per a que
els clients que no s’han pogut acabar la ració que els han servit,
puguin emportar-s’ho a casa. Una gran majoria de restaurants
ho fem, cosa que em porta a pensar que, o bé els periodistes es
mengen sempre tot el que se’ls posa al plat, o bé tenen vergonya
de demanar per a emportar-s’ho. El que m’agradaria compartir
en aquest escrit, és la reflexió que hauríem de fer sobre les
dades del malbaratament alimentari a Catalunya. Resulta que el
tema de les 30.900 tones d’excedents en els restaurants –el que
semblava preocupar molt als professionals de la informació– és
la xocolata del lloro quan ho comparem amb el malbaratament
alimentari en l’agricultura: 303.000 tones, deu cops més; en la
indústria de transformació, 177.000 tones, sis cops més i el més
sorprenent, a les llars catalanes llencem gairebé 152.000 tones,
cinc cops més que els restauradors.
Sí, és urgent actuar, aquest ritme que portem és insostenible.
Cal demanar a l’administració que més enllà de fer el paperet
presentant i votant una llei de mínims s’hi impliqui amb fermesa
i doti dels recursos necessaris per a portar a terme una bona
planificació estratègica a mitjà termini, que contempli, entre
d’altres, l’educació en l’alimentació dels ciutadans de Catalunya,
que vagi molt més enllà d’ensenyar a les escoles una piràmide
alimentària avui obsoleta i que, a sobre, va canviant cada tres o
quatre anys.

Llavors, per estar al màxim d’encertats/des del que tenim
realment (de si és set o és gana), només cal que observem la
resposta del nostre cos uns 5 a 10 minuts després de beure un
got d’aigua. Si encara es manté la sensació, es tracta de gana
fisiològica. Si acaba desapareixent, és que hem eliminat la set
amb el líquid begut. També observarem que la sensació de gana
requereix d’un mínim de 20 a 25 minuts d’espera per a atenuarla (per tant, millor que no engolim; sinó que mengem el més
pausadament que puguem).
Però, posem pautes; que serà molt millor. I aquestes són intentar
mantenir cada dia uns horaris regulars en la ingesta d’aliments,
esforçar-se per mantenir un estat d’hidratació adequat, i prendre
consciència del que ens posem al davant per cada àpat. Ho veus
plausible?
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Ctra. Santa Afra (Ginestar)
Sant Gregori
Telèfon: 872 59 16 16
617 76 21 44
www.maspalau.cat
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En portada

Entrevista a

Joan Roca millor xef del món
,

“El Celler ha passat de ser un bar de fàbrica a una fàbrica de somnis”
El Celler de Can Roca prepara una exposició que recull els 30 anys de vida del restaurant, els quals es compleixen aquest agost,
que es presentarà el 21 de novembre al Palau Robert de Barcelona. Paral·lelament, els germans Roca
ja han començat la tercera i última gira mundial que aquest estiu els porta a fer la volta al món.

On viatgeu aquest any amb el World Tour?
Comencem la darrera gira, de fet, serà la tercera i darrera. El primer any
vam fer sobretot Amèrica llatina, Perú, Colòmbia; el segon any vam acabar
a Istanbul i aquest any, com a colofó, fem la volta al món: comencem
a Londres, seguim a Hong Kong, després a San Francisco i acabem a
Santiago de Chile. Donem ben bé tota la volta i ens permetrà conèixer
cultures i cuines molt diferents, aquesta és la grandesa del projecte. Per
trobar inspiració, per conèixer, per cohesionar l’equip. Com saps, tanquem
el restaurant les 5 setmanes de la gira i marxem tot l’equip. Ens serveix
per motivar, engrescar, perquè quan tornem moltes coses que hem vist es
transformen en plats. Aquestes gires ens suposen una quantitat d’idees i
coneixements que no ens els acabem.
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Aquests viatges són 50% aprendre i 50%
ensenyar?
Nosaltres anem a aprendre. Després és
veritat que podem compartir coses que
fem, en aquests viatges anem a les escoles
de cuina, fem classes allà, ens trobem
amb professionals, fem conferències; però
l’objectiu principal és anar a aprendre. És
molt sa arribar a un lloc i adonar-te que no
saps, que arribes a un mercat de Bogotà
i veus que la meitat de les fruites no les
coneixes. Voltar pel món ens dóna una
obertura de ment increïble i necessària.
Aquest any el Celler celebra 30 anys.
Aquest agost farà 30 anys que va morir el
Celler de Can Roca, no ens recordem del
dia perquè no érem conscients que faríem
un restaurant tan gran. El dia que vam obrir
no va venir ningú perquè tampoc ho vam
dir a ningú. Farem una exposició al Palau
Robert que serà molt maca, que explicarà
els 30 anys de la història del Celler, quins
punts d’inflexió, com ens ho hem fet per
fer el que fem i, sobretot, com ens ho
fem per mantenir actiu el procés creatiu.
Intentarem explicar la nostra manera de
treballar perquè el Celler ha passat de ser
un bar de fàbrica a convertir-se en una
fàbrica de somnis. La inaugurarem el 21 de
novembre.
Aquest any també hem celebrat els 50
anys de l’Escola d’Hostaleria de Girona,
creus que és vital passar-hi?
És molt important formar-se, el coneixement, els joves que estudiïn, el que vulguin,
si volen ser cuiners millor. Si estudien, si es
formen, sigui amb el que sigui. Les escoles
d’hostaleria són excel·lents perquè formen
professionalment però també humanament. A més, ara hi ha la possibilitat de fer
estudis universitaris de cuina, hi ha un grau
en gastronomia i arts culinàries al CETT
a Barcelona i un altre a Sant Sebastià. És
magnífic perquè hi ha una progressió però
el més important és que la gent es formi i
tingui cultura. Jo sempre dic que la cuina és
fàcil d’aprendre. Cal temps, actitud, il·lusió,
motivació, compromís però no és difícil.
Els germans Roca sou ambaixadors de
bona voluntat de l’ONU, què significa això?
L’ONU està posant en marxa uns plans de
desenvolupament sostenible per ajudar
llocs del planeta on hi ha fam i demanar
a gent vinculada al món de l'alimentació
que els ajudi a desenvolupar-los. Concretament, estem posant en marxa a Nigèria
un programa pilot, que intentarem desenvolupar en diferents llocs de l’Àfrica, perquè
es pari més atenció als cultius i al resultat.
És a dir, hi ha llocs on les collites es fan
malbé perquè no se saben cuidar. Doncs
això es vol solucionar a través d’aquests
projectes i programes que tenen relació
estatal amb empreses privades de la zona
i nosaltres hi som com a assessors. S’hi
ha involucrat l’ONU, el govern de Nigèria,
l’empresa privada i nosaltres que hi posem
el nostre temps i saber perquè pensem que
quan les coses van bé, i aquí van bé, tenim
la responsabilitat d’ajudar. L’ONU ens va
demanar ajuda i nosaltres hem acceptat

aquest nomenament com a ambaixadors,
el qual és actiu.
Davant del Celler hi teniu la Masia, què és
i què us aporta?
La Masia és un espai que està en marxa des
de fa 2 anys i és un centre de creativitat, de
formació, on formem el nostre equip i on
propiciem el diàleg multidisciplinari. Sovint,
ens hi reunim amb gent d’altres àmbits els
quals ens aporten idees i amb els que fem
projectes conjunts, vinculats a la cuina.
És un espai de diàleg, de creativitat, de
formació i de recerca. Hi tenim gent que
hi està desenvolupant diferents projectes,
nois que estan fent el projecte de final de
carrera, és un espai molt viu, molt actiu,
on fruit d’aquest diàleg sempre hi surten
coses molt interessants en l’àmbit del
coneixement.
I quin és el paper de la Fundació Germans
Roca que heu creat recentment?
Nosaltres hem posat en marxa la fundació
perquè tenim aquests compromisos internacionals i socials que et comentava. El Celler sempre ha estat molt compromès amb
les causes socials, potser perquè ho hem
heretat de la nostra mare, potser perquè
venim d’un barri humil; però ara podem fer
més coses i ajudar més gent i ho fem. La
fundació és de caràcter solidari i social per
vehicular esforços i fer accions sobretot en
el marc de l’ONU. La fundació ens permetrà tenir un paraigües sota el qual hi haurà
diferents projectes, des dels fets a la Ma-

sia, que és on s’ubicarà, als projectes amb
l’ONU.
Podeu xocar amb els interessos de la Bulli
Foundation?
No, no. Són fundacions amb objectius i
plantejaments diferents. El Bulli es transforma amb fundació. Nosaltres no, el Celler
continua funcionant i, a més, creem la fundació. La seva és enfocada a la innovació,
creativitat, amb la cuina com a nucli central; i la nostra té una vessant més social,
amb una visió més solidària. Es poden complementar i podem fer coses plegats, segur.
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Perfil de dona

Alejandra Rivas
Responsable de les gelateries Rocambolesc

“Les gelateries són la meva il·lusió”
Mexicana de naixement, fa 6 anys i mig que va arribar a Girona.
Cuinera de professió, va conèixer el postrer Jordi Roca, després
d’una estada de pràctiques al Celler de Can Roca.
Avui dirigeix les gelateries Rocambolesc, les quals acaben
d’obrir un nou local a Barcelona, al costat del Liceu.

Quina és la teva funció dins el Rocambolesc?
Faig de tot, muntatge de la botiga, organitzar el
personal, atendre els clients, provar els gelats.
Tinc la sort de comptar amb un equip molt fort, tenim dos caps d’obrador, elaboren els gelats, fan el
control de qualitat.
Qui elabora els gelats?
En Jordi [Roca] és al Celler, pensem els gelats entre els dos, jo conec més la percepció del client per
estar a la botiga i ell té una visió més global. Una
idea potser comença en mi i després ell la desenvolupa o ell en té una i jo l’acabo d’arrodonir...
El Rocambolesc té alguna inspiració en la fàbrica
de Willi Wonka de Charlie i la fàbrica de xocolata?
La idea era que evoqués una fàbrica de dolços amb
conceptes com la infància, diversió, gaudi i suposo
que la fàbrica de Willi Wonka també.
Quines novetats heu preparat per aquest estiu?
Tenim dos sorbets nous. Un de poma, llima i alfàbrega i un altre de mango i lavanda. No sé si ho sabeu però quan obrim una botiga en una nova ciutat
sempre fem un gelat que representi el territori. A
Girona tenim el gelat del cul de la lleona, a Madrid
el oso de Madroño i ara a Barcelona hem fet el dit
de Colom, de xocolata, oli d’oliva i sal.
Un dels gelats amb més sortida són els panets
calents?
Sí, agraden molt. Els vam treure el primer any
d’estar a Girona. A l’hivern va fer molt fred i vam
vendre molt pocs gelats. Ens vam espantar i vam
començar a pensar què podíem fer. Vam parlar
amb el nostre dissenyador industrial i vam aconseguir aquesta màquina que ens permet escalfar
el panet sense que s’escalfi el gelat de l’interior. La
clau és aplicar-hi la temperatura i el temps just.

“Ha estat un projecte que jo
he vist néixer i créixer, les
gelateries són mis niñas”
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Quants treballadors teniu a cada botiga?
Unes 5-6 persones, 30 persones en total. Tenim 4 establiments, a
Girona, Platja d’Aro, Madrid i ara Barcelona, a la Rambla.
Quants gelats podeu arribar a vendre en un local en un dia?
Uns 500 gelats al dia.
És complicat conviure amb la popularitat que comporta formar
part del Celler i dels germans Roca?
No, la veritat és que no. Ho portem amb molta normalitat. Jo entenc que quan anem a un restaurant a menjar es vulguin fer fotos
amb ells, si és el teu ofici i et trobes amb grans cuiners, jo també
comparteixo aquest reconeixement.
Què és el que et va cridar més l’atenció de la gastronomia d’Espanya per venir cap aquí?
Vaig acabar l’escola de cuina a Mèxic i tenia ganes d’aprendre. Hi
havia un programa per treballar a Espanya, vaig estar 4 mesos al
País Basc amb Martín Berasategui i després vaig anar al Celler.
Vaig tornar a Mèxic per un temps, al restaurant Pujol per encarregar-me de la pastisseria, aleshores ja estàvem junts amb en Jordi
i vam fer-ho així. Vam estar un any viatjant. Just aleshores ell
començava el projecte del Rocambolesc i vam decidir que jo podia
venir cap aquí. Va ser com el timming perfecte. Ha estat un projecte que jo he vist néixer i créixer, les gelateries són mis niñas,
són la meva il·lusió. Vaig començar fent de tot, també com a repartidora. Vam obrir Rocambolesc fa 4 anys i jo vaig començar-hi
un any abans, fa 5 anys.
Quina és la major diferència entre la cuina i les postres a Mèxic
i aquí?
Hi ha algunes similituds. A Mèxic es menja molt l’arròs amb llet,
el flam o una crema semblant a la crema catalana però cada país
té les seves coses. Allà usem més el picant i l’àcid, a diferència
d’aquí que no és tan habitual.
Si venim al Rocambolesc de Girona et veurem darrere el taulell?
Els dissabtes gairebé sempre. Ara però estaré tot el mes d’agost

a Barcelona amb l’obertura de la nova botiga fins que tot vagi més
rodat. Vaig anant a tots els locals, a Platja d’Aro, Madrid, Girona,
... però ara estaré més a Barcelona.
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Perfil d’home

Angel Rodríguez Vilagran
Periodista
“Estic preparant un llibre dels santuaris més importants de Catalunya”
Nascut a Girona però ubicat
a Salt, fa 25 anys que és el
responsable dels programes
de ràdio que es fan des del
Bisbat de Girona per a 22
emissores, entre les quals hi ha
Església Viva que s’emet per 22
emissores locals i El Mirall de
la cadena COPE. Investigador
i seguidor del folklore i les
tradicions populars, és autor
del llibre Festes i tradicions del
calendari litúrgic (2014).

Ets dels pocs periodistes gironins que
tens el títol de doctor en periodisme.
Jo quan vaig entrar al Bisbat de Girona
anava una mica peix en tots els temes
religiosos i vaig decidir llicenciar-me en
ciències religioses. Quan vaig acabar,
al cap de 5 anys, vaig dir-me que era
l’oportunitat
d’estudiar
periodisme
perquè era una espina que tenia
clavada. Em van donar l’opció de passar
directament a fer el doctorat, durant
3 anys, el qual vaig acabar amb la tesi
doctoral La comunicació catòlica a la
Diòcesi de Girona de la que en va sortir
un petit llibre molt resumit.

Com veus el periodisme actualment?
Veig que a la nostra època anàvem a
buscar les notícies, ara estem en un
moment que hi ha tants gabinets de
comunicació, als partits polítics, a
totes les administracions, a tots els
clubs de futbol; que ara t’asseus, obres
l’ordinador i et van arribant les notícies.
Alguns no es dediquen a investigar si és
veritat que tal persona ha defraudat tants
milions d’euros o no; es basen només en
els comunicats i les declaracions que
els hi arriben. Per altra banda, fixa’t
que ni els diaris ni les institucions ja
no són amos de les seves notícies, sinó
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que qualsevol pot ser periodista, pot
obrir un Twitter, per exemple i opinar
sense credibilitat. Abans, per exemple,
l’Església catòlica tenia els seus mitjans
de comunicació. Per estar informat,
havies de llegir la premsa institucional,
com el Full Parroquial, i ara vas a una
pàgina web que qualsevol persona pot
obrir i informar i opinar lliurement.

“Hi ha estudiants de
periodisme que no han
comprat un diari en els
darrers 2 o 3 anys”
La joventut escolta programes o llegeix
llibres religiosos?
Jo intento que els meus sí, sobretot si
són de folklore perquè, per exemple, el
Nadal sí que se celebra o hi ha gent que
va als aplecs, són tradicions culturals.
Ara, si el jovent llegeix diaris? No. Hi ha
estudiants de periodisme que no han
comprat un diari en els últims 2 o 3 anys.
Quan veus això... ens hem de preocupar
moltíssim.

On vas començar a fer ràdio?
A Ràdio Saturn, a Cassà de la Selva. Allà
hi havia un estudi de ràdio en una casa
particular. Els diumenges a la tarda en
lloc d’anar a la discoteca o al cine, me
n’anava a Cassà, durant dos anys. D’aquí
vaig passar a Ràdio Salt i el 1985 a Ràdio
Grup. El 88 vaig entrar a Radio Girona,
el 89 a Ràdio Marina, a Blanes, i des del
90 fins el maig del 91, a Ràdio Palamós
de cap d’informatius. El 5 de maig del 91
vaig entrar al Bisbat de Girona. També
vaig estar l’estiu del 1992, a la COPE de
Figueres.
Quan vas començar a la ràdio feies programes musicals?
A Raàdio Saturn feia un magazine.
Durant la setmana amb un radiocasset
anava a gravar les persones que m’hi
col·laboraven; també posava música, feia
algunes notícies,... a Ràdio Salt vaig fer
musicals i a Radio Grup vaig fer de tot,
musicals, informatius, vaig presentar
un programa a les 7 del matí, el
despertador, que es deia Ja hi som tots.
A Ràdio Girona, també musicals i també
un programa concurs a l’ona mitjana.

De ben jove ja volies ser periodista?

A part de locutor, ara la teva faceta és
d’escriptor, quants llibres has fet?

Quan era petit tenia dues obsessions: ser
periodista o policia. El periodisme em va
venir perquè els meus avis paterns que
vivien a Barcelona em van regalar, quan
tenia uns tretze anys, un radiocasset
i jo, cada 15 dies, els enviava una cinta
gravada que es deia Ràdio Salt, on els
explicava notícies, els posava música, i
d’aquí va néixer la meva afició per la ràdio.

He fet llibres més aviat de folklore, de
tradicions populars, vaig escriure Maria
als Santuaris del Bisbat de Girona o
Festes i tradicions del calendari litúrgic
i ara n’estic preparant un dels santuaris
més importants de tot Catalunya, que
sortirà abans de l’abril de l’any que ve, i
és una feina que vaig fent els vespres i
els caps de setmana.

“A la nostra època anàvem a
buscar notícies”
Hi ha algun llibre que t’agradaria fer?
A mi tot el que és devoció popular és el
que m’agrada.
Et sents més escriptor que locutor o al
revés?
Igual. Jo no diria escriptor, diria investigador o periodista. M’agrada tot el
tema de les llegendes, l’etnografia, el
folklore.

16 | www.gironagastronomica.cat

L’Entrevista

Antonio Izquierdo
President de Cuina de l’Empordanet
“L’Escola d’Hostaleria va marcar l’inici
de la revolució culinària gironina que tenim avui”

Nascut a Badalona, avui
és el responsable de la cuina
del restaurant Mas dels Arcs
de Palamós i a partir de
l’octubre afrontarà la seva
segona etapa com a president
del col·lectiu gastronòmic Cuina
de l’Empordanet.
Aquest col·lectiu organitza
diverses activitats per difondre
la gastronomia del territori com
el VII Costa Brava-Catalunya
cuina i golf del mes de juny
passat o la campanya
Tocats del bolet
que preparen per l’octubre
amb la col·laboració de
4 cavistes del Penedès i els
20 restaurants de l’associació.

El Mas els Arcs va ser un dels primers
restaurants de la zona
Vam ser el primer negoci que es va muntar
entre Palamós i Mont-ras, no n’hi havia cap.
Era una carretera desèrtica, no hi havia ni
una gasolinera. Aleshores es pensava que
sortir fora de Palamós no tenia sentit.
Quan vas decidir que volies ser xef?
Als estius ajudava a casa i em vaig adonar
que més que ajudar, em tirava molt. Vaig
començar primer a la sala però en aquells
moments hi havia a casa un cuiner de
l’època, grandíssim cuiner, que em va dir
que tenia fusta per la cuina. Em deia que
la il·lusió que tenia l’havia de transmetre
a la cuina. Als 16 anys entro a l’Escola
d’Hostaleria de Girona i, en aquella època,
el que volia fer superior, anava a Madrid i hi
vaig anar. Van ser els meus inicis, era molt
jovenet.

www.gironagastronomica.cat | 17

“Als 16 anys entro a l’escola
d’Hostaleria de Girona, i en
aquella època el que volia
fer superior, anava a Madrid
i hi vaig anar”
Ha canviat molt el paper del cuiner. Ara el
cuiner és un artista.
En aquells moments els cuiners tenien mala
llet, no estaven ben considerats i això ha
evolucionat moltíssim, gràcies a Déu! I a la
tendència de la gent jove.
El que no ha canviat és la importància del
bon producte.
El que ha cuinat sempre amb bon
producte ho continua fent. Han canviat les
tècniques de cocció, les maneres de fer, les
presentacions,... Ara tot surt muntat des de
la cuina, ben presentat i ha estat un gran
canvi. Si al bon producte li posem el temps
de cocció que necessita, i li donem aquest
toc modern, l’únic que estem fent és posar
al dia un producte de fa 40 o 50 anys, però el
producte i el gust hi són igualment.
Tenim la gala de les estrelles Michelin
a Girona, suposo que us deu anar bé als
restaurants.
A mi m’encanta dir que sóc de Girona en
aquests moments, m’ha encantat sempre,
però ara encara m’agrada més. Et vull posar
un exemple. La setmana passada un client
del Brasil que va venir al restaurant em deia
que com podríem fer per enviar el col·lectiu
de Cuina de l’Empordanet al Brasil per fer
sessions de cooking, presentacions,... em
deia que Girona i l’Empordà estan de moda
a tot el món i que a Brasil la majoria de
gent adinerada voldria venir a Girona. Ho
poso com a exemple perquè ens n’adonem
del que han aconseguit els mestres Roca i
Ferran Adrià. Em sento molt orgullós i a tots
els restaurants ens ha anat molt bé però
no només als restaurants, a la província en
general.
Gairebé tots els cuiners de categoria heu
passat per l’Escola d’Hostaleria de Girona.
Crec que l’escola de Girona ha estat el
que ha marcat els inicis, els fonaments
d’aquesta història que estem explicant. Si
no hi hagués hagut l’escola, jo mateix no hi
hagués passat, ni el propi Joan Roca no hi
hagués anat. Quan hi vaig arribar vaig veure
que, professionalment parlant, s’hi feia
molt bona feina, una visió de companyonia
diferent. Tot els que sortim de l’escola som
gent oberta, que ens ajudem entre tots
i això a la cuina catalana, de Girona i de
l’Empordà, li ha anat molt bé, és el que ha
situat la cuina en l’esglaó que està avui, en
l’esglaó 10. Quan gent del món et diu: “Què
està passant a Girona?”, ... hi ha hagut una
revolució culinària.
Tots heu passat per l’Escola d’Hostaleria
però és veritat que per fer de cuiner no
es necessita cap títol, quina solució hi
donaries?

“Si al bon producte li posem el temps de cocció
que necessita, li donem aquest toc modern, l’únic que
estem fent és posar al dia un producte de fa 40 o 50 anys,
però el producte i el gust hi són igualment”
Això seria fantàstic si hi hagués una escola
d’hostaleria a cada poble però en aquests
moments hi ha tanta demanda que... aquesta
gent va a treballar a la cuina i ja està. No
demanem aquesta acreditació perquè no hi
ha més escoles.
Quants restaurants sou a la Cuina de
l’Empordanet?
20 locals, hem crescut en els darrers 4-5
anys, hem passat de 16 a 20. El que ens ha
anat molt bé ha estat l’entrada de gent jove,
gent que té solidesa en el sector, que són
grandíssims cuiners i defensen el producte
de temporada i de Km 0. Tota aquesta gent
ha entrat amb molta força i ha fet que el grup
estigui unit i realment és el que està passant.
Això és el que dóna força al col·lectiu.
Una de les tasques del president és
organitzar noves iniciatives, quantes en
feu?
Això depèn de cada municipi, del sector, es
va arribar a un acord de fer aquests menús
temàtics, el menú de la gamba a Palamós,
l’arròs de Pals,... Tenim entre 10 i 12 menús
temàtics a tota la comarca, pensant sempre
que són menús que es fan en temporada
baixa amb la intenció d’apropar gent als
nostres municipis i restaurants en època
de poca afluència. També hi han cregut
moltíssim les administracions.

18 | www.gironagastronomica.cat

Recomanem

Càpsules de caldo
per la Nespresso
Un emprenedor gironí ha tret al mercat unes càpsules de brou pioneres
i compatibles amb la cafetera Nespresso

Joan Planellas és el fundador i
ideòleg de les càpsules de brou
SUPPACAPS, les quals elaborades
a partir de liofilitzats, permeten
prendre una tassa de brou instantani
de la mateixa manera que et faries
un cafè amb la màquina Nespresso.
A través d’unes càpsules similars a
la popular marca de cafè, Planellas
va treure, el novembre de 2015,
aquestes petites dosis de brou en 4
gustos diferents: pollastre, verdura,
peix i carn.
La idea li va sorgir el 2014 quan, fruit
del seu contacte amb el sector de
l’hostaleria, personal d’oficina i gent
que viatja, va veure la necessitat de
tenir a mà una forma fàcil i neta
de prendre una tassa de brou. Fins
aleshores l’única forma que hi havia
al mercat eren tetrabricks però no
eren pràctics, ja que calia escalfar
aigua al microones o endur-se un
paquet amb dificultats de transport
per ser voluminós i no poder-se
tancar hermèticament. A partir
d’aquí, Planellas va començar a
desenvolupar fórmules fins a obtenir
el que ha presentat recentment
al mercat: unes càpsules de
brou monodosi que no alteren la
cafetera Nespresso, és a dir, que no
deixen restes de brou en els seus
mecanismes, i que tenen el mateix
sabor que un caldo tradicional.
La dificultat del producte estava en
aconseguir un brou deshidratat,
amb les mateixes propietats d’un
caldo tradicional, que es dissolgués
en una cafetera que no dóna ni un
punt d’ebullició d’aigua, sinó que el

procés transcórrer molt ràpid (12 segons
d’aigua); i que a més, no embrutís la
màquina.
20.000 càpsules venudes en 3 mesos.
Les SUPPACAPS, que tenen una durabilitat d’un any i mig, estaven pensades per
un ús particular però l’èxit de la proposta ha superat les expectatives dels seus
creadors. En una primera fase, les càpsules es van distribuir a botiges gironines on en 3 mesos es van vendre 20.000
càpsules. A partir d’aquí, es van obrir
al mercat fins a arribar a la trentena de
punts de venda actuals a nivell d’Espanya, la gran majoria a Girona, Barcelona,
Pamplona, València i Sevilla.
A més, SUPPACAPS ja ha començat a
moure’s per distribuir fora d’Espanya, en
països com Dinamarca, Holanda, Rússia,

Suècia, Lituània, Estònia i Letònia.

NOVA SOPA MISO PEL SETEMBRE
De cara al setembre, quan es preveu
consolidar el producte fora d’Espanya,
SUPPACAPS prepara el llançament
d’un nou sabor de brou: la sopa Miso.
Paral·lelament, i de cara a l’any vinent, l’empresa treballa per treure
al mercat una càpsula de brou que
s’adapti a les cafeteries industrials
que usa l’hostaleria, a part d’atendre
les peticions que els arriben de produir càpsules que s’adaptin a les cafeteres Dolce Gusto.
Segons el fundador del producte, Joan
Planellas, “volem que la gent torni a
prendre caldo, estem acostumats al
caldo tradicional i aquest requereix
un temps d’elaboració que no tenim”.

BAR RESTAURANT BRASERIA
Carrer Adri, 15 · Girona · T. 872 08 13 95

Bar Restaurant Bo de Bo

Especialitat en arrossos i bacallà
Menú diari a 11’50 euros
40 primers a escollir
40 segons a escollir
40 postres a escollir
Menú de cap de setmana a 17 euros
Amplis menjadors · Aparcament
Sopars-ball tots els dissabtes a la nit
Obert cada dia

Terrassa d´estiu
Els millors plats refrescants!!
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Actualitat

Girona acollirà la gala de les
estrelles Michelin 2017

Espai Mas Marroch serà l’escenari de la presentació
de la guia Michelin d’Espanya i Portugal del 2017
La Costa Brava és escollida per Michelin España Portugal per
celebrar la gala gastronòmica més prestigiosa de la península
Ibèrica, en què es lliuraran les estrelles Michelin 2017 als
restaurants de la península i es presentarà la cèlebre guia
vermella de la gastronomia francesa. L’acte, que reunirà més
de quatre-centes personalitats del món de la restauració de la
península ibèrica, tindrà lloc a l’espai Mas Marroch de Vilablareix
(Girona).
Segons els dirigents de Michelin España Portugal, la candidatura
Costa Brava - Girona ha competit amb set sòlides candidatures.
Segons remarquen, s’han decantat per Girona per «la importància
turística i la riquesa gastronòmica de la demarcació, pilars sobre
els quals recolza la coneguda guia». «La demarcació de Girona
representa l’essència i la cultura mediterrània, que atreu cada
any milions de turistes per la bellesa dels seus paisatges i els
seus pobles medievals, les platges impressionants, l’art i la seva
història».
Joan Roca, copropietari del restaurant El Celler de Can Roca,
de Girona, amb tres estrelles Michelin, serà el coordinador del
sopar de gala, segons Michelin España Portugal.

Actes complementaris a càrrec del Patronat
Coincidint amb aquest esdeveniment, des del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona s’ha iniciat la planificació d’un programa
d’actes complementari, amb la participació d’associacions i
col·lectius de cuiners de la demarcació de Girona i de l’Escola
d’Hostaleria de Girona.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de
Girona, amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, ha estat l’impulsor i promotor de la
celebració de l’esdeveniment a la Costa Brava, coincidint amb
una doble efemèride: l’Any de la Gastronomia de la Costa Brava
i el Pirineu de Girona, i la proclamació de Catalunya com a regió
europea de la gastronomia del 2016. Concretament, des de
l’entitat gironina de promoció turística s’ha treballat durant dotze
mesos la candidatura a fi d’acollir la reconeguda gala.
La demarcació de Girona té més de 2.000 establiments de
restauració, tretze dels quals acumulen disset estrelles Michelin,
i deu col·lectius de restauradors, disseminats pel territori, que es
dediquen a promocionar la cuina local treballant amb el binomi
territori i producte.

cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de roses.

MENÚS
• Menú d’arròs 24,50 E
• Menú Fages de Climent 24,90 E

AGOST OBERT CADA DIA
SETEMBRE dimarts tancat

Reserves a: 972 250 152
C/ Pere Estany 12-14
Castelló d’Empúries
GPS: 40.24563 |3.12571
Segueix-nos a :

22 | www.gironagastronomica.cat

La Recepta Dolça

Profiteroles de
xocolata

Lluís Blanch

PASTISSER
*Postres elaborades a l’Aula
Gastronòmica del Mercat de Salt

Ingredients pasta Choux
•
•
•
•
•
•
•

125 ml d’aigua
125 ml de llet
100 g de mantega
3 g de sal
3 g de sucre
4 ous
150 g de farina fluixa

Ingredients farciment
• 500 m. de nata
• 100g de sucre

Ingredients bany de xocolata
• 200 g de xocolata 70%
• 100 g de mantega

Procediment pasta Choux
En una cassola hi posem l’aigua, la llet, la sal, el sucre i la mantega. Quan arrenqui el bull, hi tirem tota la farina i remenem enèrgicament fins que tingui una textura que es desenganxi de les parets de la cassola. Tot seguit, anirem afegint els ous, a poc a poc, tot
lligant-los fins a obtenir una pasta cremosa.
Ho posem en una màniga pastissera, amb una boca de puntes, i fem una forma de rosa.
Ho posem a coure uns 25 minuts a 225 graus. Muntem la nata amb el sucre, fonem la mantega i la xocolata al microones i ho barregem.

Muntatge
Farcim les profiteroles amb la nata i les cobrim amb el bany de xocolata. Deixem refredar a la nevera i servim.

Història
Les profiteroles són lioneses i el seu nom fa referència a la pasta choux de la qual estan fetes. És una massa típica francesa per elaborar diversos tipus de pastissos saint honoré, croquembouche,...
És una massa molt lleugera i se sol menjar farcida amb altres ingredients com nata, trufa o crema. També poden ser farciments
salats. Pel poc gust que té la pasta es complementa molt bé amb qualsevol tipus de guarnició. El que presentem avui és un clàssic
català. Unes profiteroles farcides de nata i cobertes d’un bany de xocolata.
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La Recepta

Rotllets vietnamites d’estiu,
Goi Cuon

Pilar Criado

Blog Les receptes que m’agraden

A casa, aquesta recepta la gaudim tots moltíssim, segur que a casa teva també triomfes amb aquests rotllets tan vistosos! Semblen
complicats de fer però no ho són en absolut, les oblees d’arròs són estupendes i ara es troben a tot arreu. S’humitegen en aigua,
s’omplen i s’enrotllen molt bé, com la pasta és enganxosa, queden molt tancats i es mantenen perfectes, quan n’hagis fet un parell
de cops veuràs com et surten com a xurros.

Preparació
És molt senzill preparar aquests rotllets d’estiu, només cal tenir
totes les verdures excepte l’enciam netes i tallades a bastonets.
Els fulls d’enciam, ben nets, els tallem per la meitat rebutjant
el nervi central.
Tenim preparat un bol d’aigua i anem submergint-t’hi les oblees
d’arròs a mesura que les anem necessitant, se submergeixen
uns segons en aigua i després es col·loquen sobre un drap net
per preparar els rotllets.
Al centre de l’oblea col·loquem un tall d’enciam i, a sobre, hi
repartim una mica de verdures a bastonets, alternant colors,
no oblidem unes fulles de menta que li donen el toc de sabor
característic. És important no omplir massa l’oblea perquè
després es pot trencar o no tancar bé.
Un cop hem col·locat les verdures, col·loquem a sobre mitja cua
de llagostí.
Ara és el moment de començar a doblegar les oblees per fer els
rotllos, no és difícil però pot ser que els primers no et quedin
molt bonics... No et preocupis, de seguida agafaràs el truc i et
quedaran perfectes.

Ingredients
• Cues de llagostins cuites, pelades i
tallades per la meitat de forma allargada
• Enciam
• Pebrot vermell
• Ceba tendra
• Col llombarda
• Pastanaga
• Raves
• Menta
• Pebrots verds picants, tipus bitxo
• Oblees d’arròs i aigua
Es poden variar els ingredients al gust de cadascú però és
important intentar tenir varietat de colors. Els ingredients que
no poden faltar són l’enciam i la menta i, si agrada, també es
pot afegir coriandre, afegir porc guisat, restes de pollastre,..

Per començar, dobleguem els dos extrems dels costats cap
al centre per sobre del farcit. El segon moviment és aixecar
l’extrem de sota, per sobre del farcit i dels dos costats que hem
doblegat en el pas anterior i seguir enrotllant tota l’oblea a partir
d’aquí. Al meu blog pots veure en fotos pas a pas tot el procés.
Un cop estan els rotllets acabats els anem col·locant a sobre
d’un drap. Repetim amb la resta d’oblees fins a acabar amb tots
els ingredients.
Es poden menjar els rotllets així sencers o, encara millor, partirlos per la meitat perquè siguin de mida mos. Quan els partim
per la meitat veiem tots els colors de l’interior i queden molt
vistosos.
No oblidem preparar unes salses per sucar els rotllets; salsa de
soja, una vinagreta o la típica salsa Nuoc Cham que trobareu al
meu blog.
És un pica-pica entre amics o un entrant molt espectacular,
animeu-vos a fer-los aquest estiu!
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La Recepta

Brioix de iogurt amb
cobertura de xocolata

Dra. Liliana Amici
Odontòloga

(i coco opcional)

Preparació
Esponjós i amb el punt de dolçor adequat, aquest brioix és
la base perfecta per a qualsevol tipus de cobertura, però
també és deliciós sol.

Per a 1 brioix gran o 2 brioixos petits
Treu tots els ingredients de la nevera perquè agafin temperatura ambient. Unta un motlle rectangular de 25 x 30
cm o 2 motlles rodons de 20 a 23 cm de diàmetre. Folra’l
amb paper vegetal, unta’l i escampa-hi una mica de farina.
Escampa també la farina a l’interior del motlle i sacseja’l
per eliminar l’excés.
Barreja la manega amb el sucre usant una batidora
elèctrica fins a obtenir una crema de color pàl·lid. Afegeix
els ous d’un en un, assegurant-te que cadascun d’ells
s’hagi incorporat per complet a la barreja abans d’afegir el
següent. Ressegueix amb una espàtula de silicona o goma
les parets del recipient per aprofitar tot el producte.
Tamisa els ingredients secs sobre el recipient i reserva’ls.
Barreja el iogurt amb les essències de vainilla i ametlla en
un altre bol.

Ingredients:
• 175 g de mantega a temperatura ambient i en trossos
i una mica més pel motlle
• 350 g de farina i una mica més pel motlle
• 275 g de sucre granulat mòlt
• 3 ous grans
• 1 culleradeta de llevat en pols
• 1 culleradeta de bicarbonat sòdic
• ¾ de culleradeta de sal
• 225ml de iogurt natural
• 2 culleradetes d’essència de vainilla
• ½ culleradeta d’essència d’ametlla
• 200 g de coco

Ingredients pel farcit:
• Un pot de dolç de llet
• Merengue dur al gust

Ingredients per la cobertura:
• Xocolata blanca o negra de rebosteria
• Tres tasses de cereals (Corn Flakes)

Afegeix els ingredients secs i el iogurt aromatitzat en el
bol que conté la crema de mantega i els ous, alternant els
afegits però començant i acabant amb els ingredients secs.
Quan tinguis una barreja homogènia, tomba-la en el motlle
preparat i posa’l al centre del forn. Cou el brioix durant 35
minuts o fins que un escuradents surti net.
Retira el motlle del forn i deixa que es refredi sobre una
reixa. Separa el contorn del brioix de les parets del motlle
i sacseja’l diverses vegades per assegurar-te que s’ha
desenganxat. Tomba’l sobre la reixa, treu-li el paper vegetal
i espera que es refredi per posar-hi la cobertura.

Muntatge
Una vegada fred, es talla de forma transversal i se separa
en dues meitats. Barreja en un bol el pot de dolç de llet amb
merengue dur trencat que no quedi molt mòlt i ho posem
al mig.

Cobertura
En un cassó a foc molt suau, desfés una o dues rajoles de
xocolata blanca o de rebosteria (al gust). Una vegada tova,
afegeix-hi 3 tasses de cereals (Corn Flakes).
Deixem que es refredi i que es torni dur. Es cobreix el pastís
com a la foto i s’hi posa la decoració que es vulgui.Bon profit!
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BUFFET LLIURE
Per la reserva
truqueu al telèfon:

972 47 34 83

Horari:
Obert de 12 a 16 h
i de 19 a 22 h

12 €

Crta. Aeroport, s/n
17185 Vilobí d’Onyar
(Girona)
webmaster@hotelvilobi.com

DE DILLUNS A DIVENDRES

15 €

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
ELS MENORS DE 8 ANYS,
TOTS ELS DIES

9€
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La Recepta

Gaspatxo de maduixa amb
llagostins, gelatina d’albahaca
i encenalls de parmesà

Aleix Davant

Xef del 9 Burg

Ingredients per al gaspatxo
(per a 4 persones):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g tomates madures
800 g maduixes madures
1 unitat ceba tendra
1 unitat pebrot vermell
1 unitat pebrot verd
1 unitat carbassó
1 dent d'all
50 ml oli
10 ml vinagre Jerez
1000 ml aigua
Sal / pebre
8 llagostins
Encenalls parmesà

Per la gelatina:
• Unes fulles d’alfàbrega
• 6 gelatines cues de peix

Per la gelatina:
• Posar en remull les gelatines per hidratar-les.

Elaboració:
Escaldem les fulles d'alfàbrega uns 10/15 segons en aigua bullint i un cop escaldades les posem en aigua i gel. Amb l'aigua que hem escaldat
l'alfàbrega, un cop freda, la triturem i la passem pel colador. L'escalfem una mica i hi barregem la gelatina. Ho posem en una safata i ho
reservem a la nevera perquè es compacti la gelatina.
Pelem les gambes i reservem.

Pel gaspatxo:
Posem tots els ingredients tallats, excepte els llagostins, en una olla i ho cobrim amb aigua, oli i vinagre i ho triturem tot molt bé. Ho passen
pel xino i salpebrem. Reservem a la nevera ben fresquet.
Per emplatar, tallem uns dauets de maduixetes i de gelatina d'alfàbrega i els posem al fons del plat. Hi afegim el gaspatxo i a sobre, amb una
broqueta, hi posen 2 llagostins marcats a la planxa, una mica de sal gruixuda, un rajolí d'oli i uns encenalls de parmesà. Bon profit.

BOCA CHICA, EL TEU LOCAL DE MODA
A SANT ANTONI DE CALONGE
MENÚ DIARI A 18 EUROS TOT INCLÒS:
AMANIDA DE CONTRASTOS,
CALAMARS ANDALUSA,
PAELLA O FIDEUÀ
POSTRES, VI I AIGUA
• ÀMPLIA CARTA AMB DINARS I SOPARS
• OBERT CADA DIA DE LES 11 DEL MATÍ A LAS 2 DE LA MATINADA
• GRAN VARIETAT DE CÒCTELS, COMBINATS I SUCS NATURALS
• SITUAT ARRAN DE MAR DAVANT L’ESPIGÓ DEL MIG
• PREUS PER A COLLES I GRUPS
• TOTS ELS DIMECRES D’AGOST, VINE A BALLAR SALSA!

p Mundet,38
Passeig Jose
de Calonge
Sant Antoni
650 600
Telèfon 972
625 655 989
Que no falti

de res !
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La recepta

Els Còctels

Pere Mià

Mariona Vilanova

Cuiner del Restaurant Can Mià

Peus de porc
(de polítics)

Barmaid professional

Còctel Gotmar
Ingredients
• 10 cl. Suc de poma
• 3 cl. Vermut reserva blanc
• 2’5 cl. Limoncello
• 1’5 cl. Vodka
• 1 cop de puré de Yuzu
Elaborat en coctelera i decorat
amb una flor lila d’Amarant.
En primer lloc refredarem
la coctelera amb cinc o sis
glaçons i, posteriorment, n’eliminarem l’aigua que se’n desprengui. Tot seguit, introduirem els ingredients en l’ordre
establert i batrem enèrgicament. És important que les begudes estiguin ben fredes per
tal que la combinació sigui òptima. Per últim, el servirem en una
copa de vi tipus Speakeasy i el decorarem.

Ingredients
• dos peus de porc
tallats per la meitat
hi podem posar
també morro
• aigua i sal

Pel sofregit
• ceba,
tomàquet,
sal i mantega
de porc

Elaboració
Netejar molt bé els peus, posar-los a bullir i escaldar-los
amb la seva pròpia gelatina durant una hora o una hora i
mitja a foc lent. Afegir sal.
Quan estiguin fets es poden punxar amb un escuradents
per veure si estan prou cuits.
Tot seguit, es fa un sofregit amb ceba i tomata i una picada
d’ametlles, alls i julivert.
Es barreja amb els peus en una cassoleta i es deixa fent
xup-xup.
Fàcil i bo. A part dels peus, hi podeu fer el morro sencer.

Aquest cocktail es va presentar el passat 6 de juliol en el marc de
les Nits del Museu d’Art de Girona, una activitat organitzada pels
Amics del Museu D’art que portava com a títol Còctel de música i
art. Durant la vetllada, els assistents van poder degustar aquesta
combinació juntament amb una ambientació musical i visual.
Gotmar, primer bisbe gironí relacionat amb l’edifici episcopal,
és el nom escollit per designar aquest combinat creat des del
Nykteri’s Cocktail Bar especialment pel Museu. Un cocktail que
vol ésser un reflex tant d’aquesta entitat com de la ciutat de
Girona, una beguda de tall clàssic però amb tocs moderns, amb
productes relacionats amb l’entorn més proper i amb d’altres
de més cosmopolites. Amb una base de poma, producte gironí
per excel·lència, es combinen el Limoncello i el vermut que ens
transporten a Itàlia, bressol de l’art. El vodka, el clàssic destil·lat
més consumit i conegut del món es fusiona amb Yuzu, un delicat
cítric japonès. De tot això se’n desprèn un conjunt afruitat, amb
tocs dolços i cítrics i amb un color daurat inspirat en el gòtic dels
retaules del Museu. La flor lila de decoració és també un petit
homenatge a la ciutat perquè Girona és sinònim de flors i el lila
un color estretament lligat a l’església i al Bisbat. En definitiva,
un cocktail on cada detall té un perquè i cada glop és un conjunt
de sensacions.

Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com
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MOSSEGADES
Divulgar els valors
del suro
El Consorci de les Gavarres i el
celler Eccociwine han formalitzat
un conveni de col·laboració per a
fomentar la divulgació dels valors del suro a través del projecte
internacional ecoturístic “From
Bark to bottle”, que pretén posar
en valor la cultura del suro entre
el públic nord-americà. El celler,
dedicat a l’elaboració de vins
amb cultiu sostenible amb seu
a Sant Martí Vell, es compromet
a fer una aportació anual de 500
euros que es destinaran al cofinançament del projecte impulsat
per la Fundació Americana Cork
Forest Conservation Alliance
(CFCA) i a iniciatives de conservació al massís de les Gavarres.

30 anys de Cal Sastre
La família Pont i Colldecarrera va
organitzar, el passat 30 de juny a Santa
Pau, un sopar commemoratiu del trentè
aniversari de Cal Sastre, fent-ho coincidir
amb la inauguració de l’Hotel La Fonda
Cal Sastre. L’acte va ser presidit per
l’expresident Artur Mas i va reunir un
centenar de persones vinculades al teixit
polític, cultural i social de Catalunya i
de la província de Girona. La celebració
es va iniciar amb la inauguració oficial
de l’Hotel La Fonda Cal Sastre i el tall
oficial de cinta davant de la porta de
l’establiment. Tot seguit es va presentar
un vídeo dels 30 anys d’història de
Cal Sastre i, per acabar un torn de
parlaments.

R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975

Freqüència Girona 89.9 FM
Freqüència Figueres-La Jonquera 87.8 FM
Freqüència Puigcerdà 92 FM

Cada divendres de 13:30 a 14 h

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”
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El producte

Arròs Molí de Pals,
30 anys cultivant un producte peculiar
Era el 1984 quan la família Parals va decidir comprar bona part del Molí
de Pals per a cultivar-hi arròs i així ho ha seguit fent fins avui, gràcies a
les diverses generacions que han continuat amb el negoci familiar.
D’arròs a Espanya, se’n cultiva molt (juntament amb Itàlia és un dels
principals països) però l’arròs de Pals té unes característiques que el fan
peculiar: té un gust diferent, és un pèl més dur i costa més de covar-se.
L’explicació la trobem en les condicions paisatgístiques concretes de la
zona de l’Empordà: un determinat microclima, la durícia de l’aigua del
Ter i el retard en la recollida de l’arròs respecte a altres zones ja que a
Pals necessita més maduració. A l’altra principal zona de cultiu d’arròs
de Catalunya, el Delta de l’Ebre, i pràcticament a tot Europa, el mes
setembre ja tenen tot l’arròs collit mentre que a Pals aquest procés es
retarda uns 30 dies.
A més, el cultiu de l’arròs de Pals és agroambiental, és a dir, que, a part
del cultiu del producte, el procés té en compte el paisatge i l’entorn. Per
fer-ho, durant els mesos de repòs dels camps converteixen la zona en
aiguamolls per afavorir la fauna i la flora del territori, d’acord amb un
conveni europeu de fa més de 15 anys.
A Pals tots els pagesos estan adherits a l’Associació de Defensa Vegetal
(ADV) per tal de, amb la supervisió d’una tècnica, controlar el bon cultiu,
les plagues i les males herbes, entre altres accions per tenir cura del
terreny i del producte.
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ARRÒS RODÓ, SEMI-LLARG O INTEGRAL
Una altra peculiaritat dels arrossars de Pals és que no produeixen
arròs llarg. La base principal del seu cultiu és l’arròs rodó perlat, el
més comú, el qual és ideal per a fer-lo caldós, bullit o a la cassola.
Al costat del rodó, tenen la varietat de semi-llarg cristal·lí, el qual
està més pensat per a paelles, amanides o acompanyaments de
tot tipus. Per a complementar aquestes dues varietats, l’arròs
Molí de Pals també es pot comprar integral, el qual se li treu
la pell per tal que tingui aquest color marronós i no es passa
pel molí. Segons Josep Clausell, representant d’Arròs Molí de
Pals, “l’arròs integral és un producte no refinat, amb totes les
seves proteïnes i vitamines, cada vegada se’n consumeix més, i
necessita més temps de cocció, entre 40 i 50 minuts, mentre que
l’arròs blanc, amb 15 o 20 minuts en fem prou”.

De desembre a gener, els camps es deixen en repòs i a partir del
mes de març es comencen a treballar per començar un nou cicle
d’arròs de cara a l’abril que s’inunden i a la primera setmana de
maig se sembra la llavor de nou.

MARCA DE GARANTIA “PRODUCTES DE L’EMPORDÀ”

EL CICLE NATURAL DE L’ARRÒS
Al Molí de Pals, l’arròs es planta la primera quinzena de maig.
Per fer-ho, s’inunden els camps d’arròs i s’hi aboca la llavor amb
l’ajuda d’un aspersor enganxat a un tractor, la qual queda entre
la terra i l’aigua. En aquest punt és quan l’arròs necessita sol,
una temperatura d’entre 25 i 30 graus, a diferència de quan es
recull, entre octubre i novembre, que l’arròs es porta al Molí, on
necessita frescor.
Un cop recollides les 1.000 tones aproximadament d’arròs Molí
de Pals, s’assequen, s’envasen i es distribueixen. L’assecat és
molt important per garantir la màxima qualitat del producte. Cal
fer un exhaustiu control de la humitat, la qual ha de baixar dels
22 graus que té l’arròs quan es recull, als 14 graus que ha de
tenir per poder-lo envasar correctament. Al Molí de Pals només
s’envasen entre 5.000 i 10.000 quilos d’arròs a la setmana, en
funció de les comandes que els arriben. La resta es guarda dins
la seva clova fins a un envasat posterior.

L’arròs Molí de Pals llueix la
marca de garantia “Productes de
l’Empordà”, la qual va ser creada
el 2003 amb el recolzament dels
consells comarcals de l’Alt i el
Baix Empordà i un col·lectiu de
productors de la zona. L’objectiu
de la marca era reconèixer els
productes propis de l’Empordà
i ajudar a promocionar la seva
comercialització i venda.
La marca garanteix que tots els productes adherits són produïts
o elaborats, transformats i envasats a l’Empordà, i segons les
seves tradicions. A més, els productors també han de passar
periòdicament controls de qualitat en les diferents fases del
producte.
L’arròs Molí de Pals també ha rebut el recolzament del col·lectiu
Girona Excel·lent, el qual els ha entregat aquest any el premi
Girona Excel·lent Col·lectius per reconèixer el seu producte i
trajectòria.
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MOSSEGADES
La Nit dels Sommeliers a Mas
Marroch i la festa de la DO
Empordà a Empúries guardonen Agustí Ensesa

El passat dilluns dia 11 de juliol tingué
lloc a Mas Marroch, amb l'assistència
del President de la Generalitat, Carles
Puigdemont, la Nit dels Sommeliers,
organitzada per l’Associació Catalana de
Sommeliers. En el transcurs de la vetllada
el sommelier Agustí Ensesa, col·laborador

habitual de GIRONA GASTRONÒMICA,
va rebre el reconeixement de ser Soci
d’Honor de l'Associació Catalana de
Sommeliers de la qual al seu dia en va ser
cofundador. Ensesa, quarta generació d'una
família de comerciants de vins, mestre
cellerer, sommelier, analista vitivinícola i
professor d'anàlisi sensorial, és tota una
personalitat dins la família vitivinícola,
en general, i dins la societat gironina, en
particular. Fou fundador i propietari del
Restaurant Edelweiss, dues xarcuteries i
una distribuïdora de vins i licors. També va
ser cofundador de la Venerable Confraria
de la Bota de Sant Ferriol de l'Empordà, de
Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya
i de l'Escola de Tastavins del Gironès.
Membre del consell directiu del Serenísimo
Capítulo del Vino.
Ha impartit classes d'Iniciació al Tast de Vins
a centenars de persones de diferents pobles
del Gironès, La Selva, el Baix i Alt Empordà,
La Garrotxa i El Ripollès i és professor del
curs de sommeliers de l'Escola d'Hostaleria
i Turisme de Girona i la Universitat de
Girona, membre del Comitè de Tast de la
Denominació d'Origen Empordà, així com de
diferents jurats de classificació de Catalunya
i França. Col·laborador, també, de l'Institut

Català del Suro, membre assesor tècnic de
la Diputació de Girona pels guardons Girona
Excel·lent, professor de cursos de formació
per hostaleria i alimentació. Ha col·laborat
en el llibre Les Cuineres de Sils i en la Guia
d'enoturisme de l'Empordà. Columnista
especialitzat en vins al Diari de Girona, i
assessor de diferents cellers i restaurants
per la promoció de l'Empordà, i de les
comarques gironines. En una de les
edicions del concurs La Nariz de Oro, quedà
classificat en quart lloc de l'Estat i primer
de Catalunya.
El 1995 va crear el Concurs de Vins i
Caves de Catalunya, Girovi, un certamen
que destaca per difondre la cultura del vi i
promocionar els vins catalans.
El dia 15 de juliol, durant la Festa de la Denominació d'Origen Empordà, que es va celebrar al jaciment arqueològic d'Empúries,
li fou atorgat, per decisió de la Comissió
Rectora del Consell Regulador, el guardó
Bacus Emporità, reconeixement pel rellevant suport durant molts anys al vi de la
DO Empordà. Aquesta llarga trajectòria en
el món de la restauració i la seva tasca incansable de difusió del món del vi a terres
gironines converteixen Agustí Ensesa en
L'home del vi a Girona.

Més llet gironina

Maridatges d’estiu a Roses

La producció lletera gironina s’ha incrementat un 5,17% malgrat
que el nombre d’explotacions s’ha reduït un 60,5%. A la demarcació gironina hi ha actualment un total de 278 granges, amb una
producció anual de 256.511 tones de llet, mentre que el 2000 hi
havia 705 granges que en produïen 243.274 tones. «Es tracta d’una
tendència que també es veu reflectida en l’àmbit català i europeu»,
ha afirmat Jordi Rufí, director i gerent en funcions de Semega
(l’òrgan de la Diputació de Girona que dóna suport al sector ramader). Rufí va explicar, el passat mes de maig, la situació actual
de la producció i l’explotació de llet gironina i catalana a la jornada
internacional Lactosphère, a Carhaix (França).

L’Hotel Terraza de Roses ha organitzat per aquest estiu, un any
més, un calendari d’activitats entre les que destaquen uns maridatges de gastronomia, amb bufet de marisc i degustació de vi de
cellers de l’Empordà. La programació inclou set maridatges que
es porten a terme els dimarts, des del 12 de juliol al 23 d’agost,
a les 20:30, amb la participació d’Oliveda, La Vinyeta, Espelt, Trobat, Empordàlia i Terra Remota. Les actuacions musicals són de
la cantant gironina Helena Rosich i Alexandre Carbonell (al piano). L’Hotel Terraza fa nou anys que organitza aquests maridatges
i el grup va ser un dels pioners en posar en valor els cellers de
l’Empordà amb una iniciativa d’aquestes característiques.

GIROTEL
EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

GIROTEL

EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

Crta. Santa Coloma, 14
17180 Vilablareix | GIRONA
Tel. 972 400 870 | Fax 972 401 409
girotel4@girotel4.com

Ens trobareu a l’exposició de Vilablareix
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MOSSEGADES
50 anys de l’escola d’hostaleria

El racó de l’Acadèmia

Carles Vilarrubí
nou President de l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia i Nutrició

Una nova etapa
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició inicia una nova
etapa de la mà de Carles Vilarrubí, el nou president d’aquesta
institució de dret públic que té la finalitat de promoure, divulgar
i investigar la gastronomia i la nutrició a Catalunya. Vilarrubí va
ser triat per unanimitat en l’Assemblea General Extraordinària
celebrada el passat dilluns 6 de maig en el Círculo Ecuestre de
Barcelona.

L’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona ha complert recentment 50 anys. Durant aquest any s’han celebrat tot un seguit
d’actes per commemorar l’aniversari i l’important reconeixement que tenen avui les comarques gironines en matèria gastronòmica. S’ha comptat amb la participació del president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, i s’han fet actes com una
trobada d’exalumnes, professors i col·laboradors de l’escola
o la presentació del llibre Atenció cuina, continuem el viatge, escrit pel periodista Salvador Garcia-Arbós, entre altres.
L’escola ha ajudat els grans cuiners a posicionar l’hostaleria
en múltiples àmbits, com la cuina, la sala o el turisme.

Carles Vilarrubí s’incorpora com a màxim responsable de la institució que liderarà des d’una posició més estratègica, professionalitzant el funcionament de l'ACGN, per guanyar l’operativitat,
eficàcia i continuïtat que cal, per dur a bon port totes aquelles
iniciatives i projectes.
Els principals objectius a assolir seran els de definir el nou rumb
de l’Acadèmia en els pròxims quatre anys, asseure les bases
d’una Acadèmia consolidada, desenvolupar el caràcter institucional i, entre d’altres, el d’utilitzar-la com a "instrument" d'utilitat pel sector i pel país.
L'Acadèmia ha d'exercir la seva activitat coneixent, respectant i
complementant altres iniciatives existents en el món alimentari,
gastronòmic i nutricional, que no han de ser mai competència,
sinó companys de viatge, doncs del que es tracta és que la gastronomia guanyi prestigi per a tothom.
Vilarrubí compta amb la col·laboració i participació dels següents
membres de l’Acadèmia per integrar la nova Taula Directiva:
Sr. Carles Vilarrubí i Carrió – president
Sr. Artur Carulla Font – vicepresident
Sr. Josep Casas – vicepresident
Sr. Francisco de la Rosa Torelló – tresorer
Sr. Alex Jaumandreu Patxot – secretari general
Sra. Magda Carlas Angelats – vocal
Sr. Sergi Ferrer-Salat Serra Di Migni – Vocal
Sr. Ignacio García-Nieto Portabella – vocal
Sra. Rosa Mayordomo García – vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet – vocal
Sr. Josep Mª Sanclimens i Genescà – vocal
Sr. Joaquim Uriach Torelló – vocal
Sr. Miquel Espinet – Assessor Taula Directiva

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Carretera de Girona a Quart.
A 3 quilòmetres de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA

T. 972 298 034

· OBRIM CADA DIA
· TERRASSA EXTERIOR AMB ZONA INFANTIL
I BARBACOA
· ZONA DE COPES AMB MÚSICA EN VIU
· ESMORZARS DE FORQUILLA
A PARTIR DE 6 EUROS

Per reserves:
Tel. 972 29 80 34

MOSSEGADES
Vols un pla per fer aquest cap de setmana?
Nosaltres et recomanem els millors
HOTELS i RESTAURANTS

Visita’ns a gironagastronomica.cat i a barcelonagastronomica.cat
...i estigues informat de totes les NOTÍCIES GASTRONÒMIQUES!
A més, consulta-hi receptes i totes les revistes de Girona Gastronòmica.

Trobaràs les nostres revistes a:
Oficines de turisme de la província de Girona, Oficina de Turisme de Girona La Rambla,
Punt de trobada, Hospital Trueta, Perpignan
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Siloc

T. 972 468 481
Crta. dels Àngels, km 0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle
XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,50 euros i
un altre, a 22,50 € IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 € i cada dia, una extensa carta
amb plats segons la temporada. A part dels seus
menús, també preparen menús per al vostre casament, aniversari, per dinars o sopars d’empresa
i per a grups adaptats al vostre pressupost.

Noray

Hotel Port Salins

T. 902 454 700 - 972 456 047
Av. Fages de Climent, 10-15
Empuriabrava (Girona)
info@hotelportsalins.com
www.hotelportsalins.com

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada. Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que introdueix els productes quan estan en el seu moment òptim. Un ambient agradable i tranquil, on
pot gaudir d’una gran vetllada a la vora del canal
més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu: la seva satisfacció.

Marisqueria Can Blanco

T. 972 17 21 46 - 972 17 05 21
Av. França, 13
Sant Julià de Ramis (Girona)
jblanco@marisqueriabla
www.marisqueriablanco.com

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos, combinats de peix i marisc.
Menú per a colles a partir de 18 €, possibilitat de
sala per a ballar, salons per a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €
Menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat fins a 80 persones.

La Taverna de l’Abat

T. 972 219 704
Pl. Santa Llúcia, 6 - Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernadelabat.com

Situat en ple barri vell gironí, a tocar de l’Abadia de
Sant Pere de Galligants.
Cuina casolana, amb uns tocs de modernitat molt
personal.
Menú diari a 12 € tot inclòs, menú cap de setmana al migdia a 13,50 € beguda a part, menús per a
colles, ambient privat per encàrrec.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet,
bacallà, guisats. Pantalla gegant per gaudir millor
dels partits de futbol. Terrassa exterior amb vistes
a la catedral de Girona.

.
Can Mià

T. 972 594 246
Palol de Revardit (Girona)
http://premiacamps.iespana.es

Criança pròpia de les aus a l’entorn del restaurant.
Plats casolans.
La cuina del xup-xup.
El rei dels rostits.
Parc amb més de 3.000 aus a plena natura.
Obert al migdia de dimecres a diumenge.

42 | www.gironagastronomica.cat

GUIA GASTRONÒMICA

Restaurant Solius

T. 650 74 55 55
Crta. Comarcal Girona -St. Feliu, km. 27,7
17246 Sta. Cristina d’Aro (Girona)
info@restaurantsolius.com

A la zona de Solius, a l’entrada de Santa Cristina
d’Aro, hi trobem el restaurant Solius, una icona
de la restauració. Menú diari a 10 euros. També
hi trobem altres opcions de menús. Uns plats
que porten el bagatge de Pere Puig, un lloc ideal per celebrar-hi trobades importants, amb els
seus amplis menjadors, ideals per a comunions, petits casaments i trobades familiars. Ens
permet un ampli pàrquing i un lloc tranquil. Per
la temporada de primavera i estiu, hi trobarem
una bona terrassa per a poder-hi dinar o sopar.

Restaurant Celler LA BRASA de
Riudarenes. Cuina típica catalana

T. 972 856 017
c/ Santa Coloma de Farners, 21
Riudarenes (Girona)
Cuina catalana
www.labrasa.com

La tradició i l’experiència han convertit el Restaurant Celler
La Brasa de Riudarenes en tot un referent de la cuina tradicional catalana. On poden gaudir d’un bon dinar amb els diferents plats que ofereix la carta del típic i acollidor restaurant. Excel·lents carns a la brasa, cargols, canelons, peus a
la brasa, verdures a la brasa, embotits de la casa, patates
a la brasa amb allioli, vedella guisada amb bolets, rostits
d’ànec, conill i també plats de temporada, com bolets, faves tendres, carxofes a la brasa, etc. són només algunes
de les possibilitats que ofereix l’extensa carta de La Brasa
de Riudarenes.

Restaurant Aiguaviva

T. 972 394 221
Crta. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
Dilluns tancat

El menú de migdia, a 11 €, és una varietat de
plats a la carta, d’entre els quals cal recomanar
els cargols, que són excel·lents, i els calamars a
la romana. El bacallà és una de les especialitats
així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de
forquilla. Els dilluns està tancat per descans del
personal. El dijous l’arròs del menú és impressionant. Ampli pàrquing i terrassa interior per
esmorzar, dinar o sopar.
Vacances del 8 al 29 d’agost.

Ca la Maria

T. 972 56 33 82 - 972 54 50 04
c/ Unió, 5
17752 Mollet de Peralada (Girona)
www.restaurantcalamaria.net

Des de 1961 la família Barris és qui regenta el
Restaurant Ca la Maria de Mollet de Peralada.
Un restaurant on podreu degustar-hi plats típics
de la cuina empordanesa, com ara els “platillos”
i rostits, i que aposta per la recuperació de plats
que estan desapareixent com ara el cap i pota,
la tripa de bacallà, els guisats de Festa Major,
les pomes de “Relleno”, unes delicioses postres
casolanes.

Kroker’s

T. 972 22 51 30
Crta. Sant Gregori, 14
17004 Girona
(Cinemes OCINE 3D)
krokersgirona@gmail.com
www.krokersgirona.com

Kroker’s, és la pizzeria de Girona!
Pizzeria, pasta, plats combinats, entrepans,
amanides, complements.
Sempre estem incorporant noves pizzes!
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis
aparcaments.
Estem a tocar els cinemes Oscar.
FEM UNA PIZZA?
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