REVISTA DE TURISME, VIATGES I GASTRONOMIA

PERFIL DE DONA

Maria Rosa Agustí
Presidenta de l’Associació
de Dones Empresàries
“Cuinar és relaxació total”
p. 12
PERFIL D’HOME

Ernest Plana

President de
la FOEG
“Havia fet algun
disbarat de petit
a la cuina de casa”
p. 14

ANXOVES
DE L’ESCALA

Nova botiga a Girona
p. 38

FIRATAST

Macarrons solidaris
pel Firatast 2016
p. 44

Núm. 25 · OCTUBRE - NOVEMBRE 2016

2 | www.gironagastronomica.cat

www.gironagastronomica.cat | 3

Editorial

Com la vida mateixa
Estic molt d’acord amb Maria Rosa Agustí, presidenta de l’Associació Gironina de Dones Empresàries,
quan assimila el funcionament d’una llar al d’una empresa. Més enllà de les qüestions purament
pràctiques com les entrades i sortides de diners, portar una casa demana una bona organització per
atendre les diverses necessitats que se’n desprenen, una de les quals és comprar els productes que
més tard cuinarem. Aquesta tasca és cabdal en el nucli familiar i la podem aprofitar per desenvolupar
uns valors importantíssims tant per a nosaltres mateixos com per als petits de casa.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Al meu entendre, comprar de forma correcta implica omplir el carro amb la quantitat justa d’aliments,
evitant tenir un excedent a casa que s’acabi malbaratant, i escollir els aliments adequats per a una
bona dieta o una dieta adient a les necessitats dels diferents membres de la família.
Perquè ens en fem una idea, un estudi de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma
de Barcelona del 2012 quantificava en 35 quilos per persona la quantitat de menjar que llençàvem
anualment a Catalunya. El malbaratament alimentari és una realitat que es podria evitar, o com a
mínim reduir, si prenguéssim consciència de la importància de petites accions com planificar millor
els àpats, comprovar la caducitat dels aliments, no fer compres massa grans, aprofitar les sobres o
congelar aliments. Aquestes petites accions no són difícils de fer i contenen, de forma inherent, uns
valors molt positius d’aprofitament dels recursos, d’estalvi, de valoració dels aliments consumits i
de pràctica en la planificació els quals es poden aprendre a la cuina i aplicar a la resta d’aspectes de
la nostra vida.
Un cop més, doncs, la cuina ens pot servir per treballar valors importants i positius que podem
aplicar al bon funcionament d’una empresa. Una empresa necessita que s’aprofitin els recursos, que
es tingui mentalitat d’estalvi, que es valori la feina feta, com es valora el menjar que ens posem al plat
cada dia, i que estigui ben planificada. La cuina, com la vida mateixa.
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Toni Vallory
President de
Girona Bons Fogons

Estrelles Michelin i
cuiners sense estrella

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

Entrepà tambe per dinar?

Girona ha estat escollida per a la propera presentació de la gala
d’entrega de les estrelles Michelin, que són els distintius que
atorga anualment la famosa guia als restaurants que compleixen
tot el que els inspectors de la guia creuen que ha de tenir un bon
restaurant.
És una molt bona notícia. El nom de Girona referit a la gastronomia
es torna a posicionar bé, un cop més. Això no és fruit de la
casualitat, ni del clima, ni de la situació geogràfica. Que aquesta
coneguda guia decideixi fer la seva festa de presentació a Girona
ho provoquen les gestions realitzades per algunes institucions
com el Patronat de Turisme però també pel fet que tinguem des de
fa molts anys alguns dels millors restaurants del món, un territori
amb moltes distincions estel·lars i sens dubte, el fet que gaudim
d’uns germans Roca que, com a persones, són un tresor.
Tenim un petit territori amb una cultura i tradició gastronòmica
fantàstiques que han amarat de sabors, textures i les seves
combinacions la nostra memòria genètica. Aquest fet, juntament
amb la gran sort que hem tingut de poder viure primer la
generositat escandalosa dels germans Adrià i el seu equip, qui
van canviar per sempre el concepte conegut fins aquell moment
del que era un bon àpat i de com s’havia de treballar la matèria
primera; i més tard, amb els germans Roca, qui van agafar el
relleu tot sumant a la coneguda generositat dels Adrià, una
humilitat que els surt de dins, que la porten en les seves arrels,
han provocat una trempera col·lectiva en el rar món de la cuina
professional.
Hem d’aprofitar de nou aquest bon moment per a explicar ben fort
que a Girona, a part dels restaurants i cuiners distingits amb les
estrelles Michelin, hi ha centenars de locals on gaudir d’una cuina
feta amb moltes ganes, amb molt sacrifici, amb moltes hores
invertides i amb molta il·lusió. Locals i cuiners que sembla que
passin del tot desapercebuts per les institucions qui haurien de
ser les encarregades de la seva promoció. Aquestes, en lloc de
caure en la facilitat de treballar i fer-se fotos amb els cuiners ja
reconeguts, haurien de buscar la manera de donar a conèixer els
que ho fan bé però no tenen la sort d’entrar dins els paràmetres
que les guies demanen.

L’entrepà sol ser la preparació per excel·lència dels esmorzars,
pels mig matins o dels berenars, però també ens pot solucionar
algun dinar, de forma puntual, podent ser una opció igual de vàlida
(i tant o més saludable) que la d’un menú complet amb el qual cal
entaular-se bé.
Més sovint del que es desitja, el temps destinat per a preparar i
menjar els àpats es veu reduït a mínims. I, sí, abans d’optar per
escalfar un plat preparat d’aquells que ens vénen llestos pel seu
consum, un entrepà “ben organitzat” en ingredients pot ser una
molt millor solució.
I, de què el pots fer? Doncs, per a respondre-ho, només cal
observar quins són els grups d’aliments que solen participar
com a ingredients dels plats que configuren habitualment els
nostres menús del dinar: verdures /hortalisses, aliments feculents
(pasta, arròs, llegums, patata, etc.), el tall (carn, peix o producte
de la pesca), o bé ous, i a més les postres. I aquest tipus mateix
d’ingredients els podem posar de farciment entre pa i pa.
Sí! T’imagines un entrepà amb el pa untat d’humus, d’olivada, de
tahina o de guacamole?, i a sobre un llit de brots frescos de ruca,
d’espinacs o d’enciam i escarola, acompanyant-ho, per exemple,
d’alguna rodanxa de tomata, o de cogombre i de ceba tendra, o
de tires de pebrot escalivat, i potser algun cogombret avinagrat?
I, després, estendre-hi el contingut d’una llauna de tonyina, o
unes quantes sardines en escabetx, o bé uns trossets de salmó
fumat, o uns filets d’anxoves. Potser et ve de gust afegir-hi ous;
i un ou dur llescat o una truita a la francesa són les opcions. I si
desitges menjar-lo de carn, quedarà en el conjunt boníssim si
el pit de pollastre o d’indiot, o bé el llom de porc, els cuines a la
planxa, aromatitzat amb una mica de pebre negre o d’all i julivert.
Tampoc pots deixar enrere l’opció d’afegir-hi formatges; els que
més t’agradin, llescats.
I, després de decidir i preparar l’entrepà, considerar també
emportar-te un excel·lent complement: omplir-te un termo amb
gaspatxo, o sopa casolana de verdures, o un batut fet amb verdures
o fruites. Agrairàs que hi sigui, per beure-ho mentre menges
l’entrepà.
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Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

Encadenados
EL MAC GUFFIN ÉS EL VI
Encadenados és una pel·lícula d’estudi, és
a dir, a darrera hi ha un productor, i no un
qualsevol. És tracta de David O’Selznick
i la RKO (aquest home és el responsable
entre altres de pel·lícules com Lo que el
viento se llevó).
Aquesta també és una història amb un segell molt personal del mestre del suspens
ja que es va entossudir a fer una història
que ell mateix havia pensat, barrejant espies, nazis, vi i urani.
Un dels punts culminants de la pel·lícula
és l’escena del celler de Sebastian (el nazi

fugit a Brasil). Al celler, Cary Grant i Ingrid
Bergman es faran un tip de patir i de trencar ampolles de vi.
La història la va escriure Alfred Hitchcock
amb Ben Hetcht. Després de setmanes
buscant quin seria el fil conductor de la
pel·lícula i el desenllaç, per fi vam trobar
el Mac Guffin, i aquest seria una mostra
d’urani dins una ampolla de vi, per construir una bomba atòmica. Això es va escriure un any abans que els americans
fabriquessin i llancessin la bomba atòmica al Japó. Això ens dóna una idea que el
mestre del suspens, igual que el geni de
Charles Chaplin, era un avançat en el seu

temps. Tot i els problemes que va tenir el
director per fer la pel·lícula com ell volia,
va donar sis milions de dolars de benefici.
Setanta anys després, Encadenados és un
exemple que amb pocs elements es pot
construir una bona història de suspens,
amb una clau i una ampolla de vi es pot
crear una tensió a l’espectador.
La pel·lícula va tenir dues nominacions
als Oscar però no va aconseguir cap premi. L’any 1993 el Festival de Cannes va
utilitzar una imatge de la pel·lícula com
a logotip del festival. Encadenados és una
pel·lícula intemporal.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS

Acabada la II Guerra Mundial, un espia
nazi és condemnat per traïció als Estats
Units. La seva filla s’enamora d’un agent
del servei d’intel·ligència del govern
americà i entre tots dos intentaran atrapar
el cap dels nazis al Brasil.

ESTRENA: 1946 (BLANC I NEGRE)
DIRECTOR: ALFRED HITCHCOCK
GUIÓ: BEN HECHT
MÚSICA: ROY WEBB
FOTOGRAFIA: TED TETZLAFF
DURADA: 101 minuts
GÈNERE: INTRIGA
REPARTIMENT: CARY GRANT, INGRID
BERGMAN, CLAUDE RAINS, LOUIS CALHERN,
LEOPOLDINE K REINHOLD

Pots trobar la revista

Ctra. Santa Afra (Ginestar)
Sant Gregori
Telèfon: 872 59 16 16
617 76 21 44
www.maspalau.cat
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En portada

Restaurant Maràngels
Cuina moderna en un entorn privilegiat

Can Quelot, s/n - Sant Gregori (Girona) I Tel. 972 429 159
www.marangels.com I marangels@marangels.com

Tancat diumenge nit i dilluns tot el dia
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En Xesco Mas i l’Eva Márquez fa 11 anys
que van agafar la direcció del Restaurant
Maràngels, una masia catalana del segle
XVII envoltada de jardins i situada a Sant
Gregori, a uns 3 quilòmetres de la ciutat
de Girona.
Ell, com a cap de cuina, i ella, com a cap
de sala, des d’aleshores han mantingut
una oferta de cuina selecta i actual.
La cuina de Xesco Mas es basa en el
producte de temporada ja que, segons
Mas, “és el més agraït tant pel client com
per a nosaltres”. D’aquesta manera es
consumeixen els aliments en la seva època
òptima i es compren a una bona qualitatpreu. La seva proposta gastronòmica
també busca adaptar-se a les demandes dels clients, ser lleugera i moderna,
per tal que surtin del Maràngels amb la sensació d’haver quedat satisfets.
Un dels seus plats estrella és l’steak tàrtar tot i que el Maràngels també
ofereix altres propostes gastronòmiques com un fish tàrtar o un trinxat de
patata i col amb ou i foie.
El local disposa d’un únic menú diari per a tota la setmana que en Xesco té obert
per tal d’ajustar-lo, dins la seva capacitat, a les necessitats de cada client. El
menú diari, a un preu de 20 euros, es presenta com un menú degustació amb
un entrant, un plat fort, com podria ser un arròs; després una carn o un peix,
més les postres. Segons Mas, el menú diari “és una fórmula que ens funciona
molt bé ja que sempre donem l’opció de canviar algun plat que no agradi o no
convingui”.

NOVA CARPA PER A ESDEVENIMENTS
Envoltat de jardins, el Maràngels resulta un lloc ideal per a grans celebracions.
És per això que han volgut reforçar aquesta vessant i han obert una gran
carpa fixa pensada específicament per a acollir esdeveniments a l’exterior
del restaurant. La carpa disposa de dues cristalleres grosses als laterals i
està coberta. Té lloc per a 130 comensals.
Xesco Mas va néixer entre fogons. Els seus pares ja regentaven un restaurant
a Vic abans de mudar-se a Girona. Va estudiar a l’Escola d’Hostaleria de
Girona i també va cursar la carrera d’Empresarials a la Universitat de Girona.
Després del seu pas per varis restaurants gironins com Les Panolles de Platja
d’Aro, La Gabina de S’Agaró o el Sa Punta de Pals, va anar cap a Mallorca a
fer de cap de cuina del restaurant basc Koldo Royo. Va tornar a Catalunya per
treballar al Restaurant Maràngels que avui dirigeix juntament amb la seva
dona. Hi va començar fent d’ajudant de cuina fins que van tenir l’oportunitat
de llogar-lo als antics propietaris. Va ser el 2005, després que el xef Mas
fes estades a altres locals com el Golf Torre Mirona o el restaurant Boira de
Girona
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Perfil de dona

Maria Rosa Agustí
Presidenta de l’Associació Gironina de Dones Empresàries

“Cuinar és relaxació total”
Presidenta de l’Associació Gironina
de Dones Empresàries des del 2003,
va trobar el gust a la cuina gràcies
a una iniciativa de Girona
Gastronòmica: li vam proposar
de cuinar un plat al
Mercat del Lleó de Girona
mentre li fèiem una entrevista.
Ella va fer la recepta de la
vedella de la padrina Roseta.

T’agrada cuinar?
Sí, però ho he descobert fa poc. Arrel d’un
dia que en Paco [Baso] em va demanar
si volia participar a la revista cuinant un
plat. Vinc de família de bones cuineres i
jo no era massa bona cuinera, no m’ho
havia plantejat mai massa. Al Mercat
del Lleó vaig fer el platillo de vedella de
la padrina Roseta i va quedar molt bo,
gràcies a una recepta que m’havia passat
la meva cosina.
Vols dir que ara cuines més del que
cuinaves?
Sí. Val a dir que cuina elaborada és una
cuina que d’alguna manera necessita
gent que se la mengi i ara per ara a casa,
tothom té al·lèrgia al gluten o a altres
coses i fem menjars diferents.
Quin és el teu plat estrella?
L’arròs és potser el plat. El conill amb
bolets també em surt bé. La resta és molt
al forn, peix al forn, conill amb rostit,
però vull dir que el forn també hi ajuda.
No és el mateix que un arròs, que no surt
mai igual i que té les seves pautes.
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Una dona empresària té temps de
cuinar?
La veritat és que no però el temps de
cuinar és un temps de relax. Penso
que cuinar el que et fa és primer de tot
desconnectar i alhora connectar amb allò
que estàs fent. I cuinar té la gratificació
que si et surt bo és una creació. El que
intento fer també quan cuino és congelarho perquè així en puc gaudir més temps.
Cuinar és relaxació total.
Hauríem de trobar més temps per
cuinar?
I tant. Seria bo per dos aspectes. Cuinar
també implica saber comprar i implica
salut, si mengem productes bons i de
proximitat. A part que és un bé per un
mateix. Ja sé que els horaris que tenim
no ens ajuden massa però és allò de
buscar la teva estona. Jo per exemple ho
faig a la tarda, quan arribo a casa.
Què diferencia una dona empresària
d’un home empresari?
La diferència està en la logística pròpia
de portar una llar. Una llar per a mi és
una altra empresa, total i absoluta, amb
una entrada de diners, unes despeses i
unes necessitats i això, malauradament,
tant la cura de la llar, com la dels fills,
avui per avui, encara recau en la dona.

Per tant, la dona ha de poder, d’alguna
manera, intercalar la seva professió amb
la seva vida i la conciliació és un tema
que encara no el tenim resolt.
Creus que s’ha avançat en això?
Penso que s’estan fent passes
importants, en Fabián Mohedano està
fent bona feina amb el tema de l’horari
europeu però a hores d’ara encara estem
molt lluny del que hauria de ser. No
ens hauríem de qüestionar si la dona o
l’home. En l’home no parlem de lideratge
d’homes, de càrrecs directius, ja queda
com que és així. La dona, com que ha
de decidir, perquè les hores són les que
són, sol decidir per la família. Aquesta
igualtat ens costarà una altra generació
ben bona si arribem a aconseguir-ho.

“Cuinar també implica saber
comprar i implica salut”
Hi ha més dones en càrrecs directius
ara?
Sí però sempre hi ha una diferència
important. Per la dona estar en un càrrec
directiu vol dir haver de renunciar i
moltes no renuncien. Hi ha estudis de fa
molts anys de la Cambra de Comerç on
es veia una pèrdua important de talent

femení perquè optava en un moment
donat, després d’haver fet una carrera i
haver estat en una empresa important,
per ser mare. L’horari que ha de fer
aquesta dona per estar al mateix nivell
que l’home, no el vol fer. Hi ha homes que
volen tenir les seves hores per estar amb
els seus fills però n’hi ha d’altres que no,
que ni s’ho plantegen.
L’Associació va néixer per defensar els
drets de la dona?
En el seu moment, l’octubre de 1994,
quan es va començar a plantejar, l’Associació neix perquè no hi ha dones a Girona
en els llocs de poder de decisió.
Vols dir que avui l’associació respon a
una altra funció?
No, no. Encara tenim la mateixa feina. En
aquests moments ja se’ns té en compte
però encara hi ha moltes coses a fer.
Realment el tema de la conciliació, que
inclús cansa, és la base, és la base de
la natalitat i del fet que la dona es pugui
realitzar en totes les facetes de la seva
vida. És des de la política que s’hauria de
treballar aquest tema. Quan a una dona li
entren les ganes de ser mare, també és
un dret. És un dret que la societat hauria
de tenir totalment integrat, una dona no
hauria de trobar-se amb el plantejament
d’haver de decidir. No és just.
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Perfil d’home

Ernest Plana
President de la FOEG

“Havia fet algun disbarat de petit a la cuina de casa”
Provinent del món
de la mecànica, Ernest Plana
és president de la patronal
FOEG des del novembre
del 2012 com a conseqüència
de la mort de l’anterior
president, Jordi Comas.
Aficionat a la pesca i a la
gastronomia, li agrada fer
el suquet com els pescadors

Va ser escollit per continuar presidint la
FOEG el 2014, alguna cosa devia fer bé,
no?
No es tracta d’això. A vegades per ocupar
un càrrec com aquest necessites temps
per poder-t’hi dedicar i el recolzament
d’una quantitat de gent que t’avali en
aquest sentit. En aquest cas, vaig rebre
un gran suport i des del 2014 segueixo
treballant des de la FOEG amb ganes i
voluntat de poder estar a disposició dels
altres d’una forma totalment altruista.
Està clar que van ser les circumstàncies
les que em vam portar a aquesta situació
perquè tampoc era la meva voluntat ser
president però així ha estat i el que he fet
és oferir el meu temps i dedicació als projectes que tenim com a Patronal.
Quina és la principal funció de la FOEG?
Ser un lobby per defensar els empresaris davant els problemes que puguin tenir
davant els estaments oficials, l’Administració,.... Defensar i reivindicar totes les
necessitats del món empresarial. Hi ha,
per exemple, grans mancances de fibra
òptica i estem demanant contínuament
solucions. Indiscutiblement, també demanem unes bones infraestructures per
a la nostra demarcació, situada molt a
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prop de la frontera, un fet que representa
un privilegi molt gran a l’hora d’exportar,
ja que som la porta d’Europa. Una altra de
les nostres reclamacions és que hi hagi
un baixador a l’aeroport de Girona.

“ Tenim una indústria
molt sanejada a Girona,
són petites indústries,
familiars que construeixen
elements molt tecnològics”
És un mal moment per a l’empresari?
No és mal moment, al contrari. Les perspectives són bones per als negocis que
estan focalitzats principalment a les comarques gironines, com són el turisme,
l’exportació càrnica, la restauració,... i
pel nostre entorn tant de paisatge com
de cultura (museus, catedrals). Són els
principals atractius industrials de Girona. Tenim una indústria molt sanejada
a Girona, a vegades es desconeix la importància que té, són petites indústries,
familiars, de pocs treballadors però que
construeixen elements molt tecnològics.
Tenim empreses grans, però la gran majoria són petits empresaris que han pogut
aguantar la crisi.
És l’empresari que ens ha de treure de
la crisi?
La crisi i la situació d’aquest país s’aguanta gràcies a la fermesa dels empresaris.
Si s’observen les estadístiques o informes
econòmics, com el que fem nosaltres trimestralment amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, diem que l’economia a
Girona està millorant.
Li agrada cuinar? qQui cuina a casa?
La meva afició de cuinar comença de petit. Havia fet algun disbarat a la cuina de
casa, alguna cosa havia cremat.
Ha estat sempre rodejat de bones cuineres?
Tenia de petit la meva mare que era una
excel·lent cuinera i la meva àvia i germana també. La meva germana feia uns canelons, que jo sempre li deia que això ho
havia d’escriure. Doncs de petit, quan era
a casa, havia cremat alguna cosa. Quan
ningú veia res em posava a fer algun invent i a vegades no sortia del tot.

“ Jo a l’estiu vaig a pescar
i a la barca tinc un fogó,
i el que pesco ho cuino
a la barca mateix”

“Les perspectives són bones per als negocis
que estan focalitzats principalment a
les comarques gironines, com són
el turisme, l’exportació càrnica i la restauració”
Quin és el plat que més li agrada cuinar?
Jo penso que la cuina no té secrets. Calen
uns bons productes i el més important,
tenir temps per cuinar, perquè una truita
es pot fer de moltes maners però fent-la
amb gust, amb carinyo i bons aliments,
aquest és el secret. A mi fer un arròs
m’agrada i sé que el fas avui i el que faràs
un altre dia i no serà el mateix. M’agraden
plats senzills, sense complicacions. Jo no
podria fer la competència a grans professionals. Jo vaig a l’estiu a pescar i a la
barca hi tinc un fogó i el que pesco ho cuino a la barca. Ho neteges amb aigua salada, treus les tripes i fas el peix de la forma
que vulguis, o a la planxa o fas un suquet.
Si és un peix d’escata, hi treus l’escata i el
talles a trossos. L’altre dia vaig descobrir
que el congre fet a la planxa és molt bo.
Només no has de dir que és un congre.
El talles, agafes la part del mig, cap i cua
fora, el talles a rondanxes, el fas a l’ast i
la gent el troba boníssim.

El congre no està ben considerat?
Com que té aquesta forma de serp sembla que té una imatge que no agrada però
parles amb pescadors i et diuen que no
pots llençar un congre. Fer un suquet
amb congre és fabulós, dóna un suc molt
espès i és deliciós. Potser és una mica
massa fort i hi has de posar algun altre
peix per acabar de compensar, com l’escórpora. A mi el que m’agrada més fer és
el suquet perquè a vegades es pensa que
és el més difícil i és el més fàcil de fer.
Penseu que els pescadors fan el suquet
a la barca quan van a pescar o un arròs
i el fan com us dic jo. Pesquen el peix, el
netegen, posen les patates, el peix, fan
una mica de picada i aquest és el dinar. I a
vegades, jo he estat en barques que com
a plat, agafes una llesca de pa, i el pa és
el plat. Amb la forquilla agafes el peix, el
poses sobre el pa i te’l menges.
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L’entrevista

Llorenç Petràs,

Boletaire

“La gent que no coneix el bolet té certa por de comprar-ne”
Fa 38 anys que Llorenç Petràs és al Mercat de la Boqueria de Barcelona. Va començar amb una parada de cargols
que ha anat ampliant fins a convertir-se en una institució en la gastronomia, especialment en el món dels bolets.

Com arriba Llorenç Petràs al Mercat de
la Boqueria?
Jo era molt amic de Ramon Cabau, que
era el propietari del restaurant Agut
d’Avinyó i quan jo li vaig dir que volia fer
alguna cosa em va dir que havia d’anar
a la Boqueria. Quan hi vaig arribar, vaig
comprar una parada on només s’hi venien
cargols i així vaig començar, venent
cargols. Després hi vaig afegir els bolets.
Aleshores van començar els problemes.
Com que la parada era una polleria que
tenia autorització de vendre cargols, al
vendre bolets em van començar a ploure
les denúncies i em vaig veure obligat
a comprar la parada del veí que era de
fruita i així vaig ampliar el negoci. A base
d’una paradeta ara, una altra d’aquí 10
anys va arribar l’any 2000 que ja tenia
el lloc que tinc ara, que són 8 números
i que tenim llicència de polleria, de fruita

i verdura i de colonials i podem vendre
més o menys el que ens sembla.
Podem dir que la majoria de bons
restaurants de Barcelona compren els
bolets a can Petràs?

Jo diria que tots els bons. Uns amb més
intensitat i altres amb menys perquè hi
ha una cosa que diu molt a favor d’uns
restaurants de certa elit i és que no miren
de ser clients fixes d’un lloc sinó que es
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fixen en el producte que vens. Quan tinc
un cep bo, aquell dia apareixen tots els
restaurants que em compren, en canvi el
dia que el tinc dolent, no n’apareix cap.
No es casen amb ningú.
Quants tipus de bolets toques?
Durant l’any, entre salvatges i de cultiu,
passem de 100 tipus de bolets a la venda.
Tot l’any vens bolets?
Nosaltres venem bolets tot l’any, amb
més o menys intensitat en funció del
moment de l’any. El mes de juliol, per
exemple, és dels més fluixos i nosaltres
encara teníem cep, rossinyol, però és que
tenim moltes varietats de cultiu, sobretot
orientals, que estan molt de moda. En
venem molt.

“Amb el bolet, la gent que
no és coneixedora, tenen
certa por de comprar-ne”
Quin és el bolet que més surt?
El rovelló. És un bolet que està massificat.
Tothom el coneix. Amb el bolet, la gent
que no és coneixedora, tenen una certa
por de comprar-ne però el rovelló és
d’abast públic i, a més el preu, quan hi ha
abundància, també és barat.
Quins bolets ens aconselles?
Jo en tinc 7 o 8 per davant del rovelló,
l’ou de reig, el cep, la llenega negra, la
múrgola,... jo n’hi posaria 8 o 10.
Com l’hem de menjar?
Jo tinc dues o tres receptes no dic
particulars perquè una per exemple
la té popularitzada el restaurant Ca
l’Isidre. El cep el fa amb papillota. Jo
l’unto de mantega, hi poso sal i pebre,
una mica d’Oporto, faig una papillota i
el poso al forn. Aleshores el cep es cou,
fa el suquet, es barreja amb l’Oporto i a
vegades hi poso una mica de foie. Per mi
aquest plat és extraordinari. La llenega
a mi m’agrada al forn, jo només hi poso
oli, farigola i una mica de sal i pebre i
queda extraordinària. Aquest plat el té
un restaurant que està especialitzat en
aquest bolet que és la Granja Elena, al
passeig de la zona franca de Barcelona.
A part dels bolets, a la teva parada hi
veiem flors.
Amb el transcurs dels anys que hem
estat a la Boqueria sempre hem mirat
d’innovar. Vam tenir durant 4 anys la
parada d’insectes, amb la que vam
trencar motlles, ens trucaven cada
setmana per preguntar com anaven les
formigues colones. Després ens hem
posat amb les flors i busquem sempre

alguna verdura que sigui difícil de
trobar. Ens hem especialitzat en herbes
aromàtiques, amb carbassonets amb
flors, amb fruits vermells del Maresme
(la maduixeta, el gerd), també
toquem la tòfona, amb la
polleria toquem l’ànec, el confit,
el greix d’ànec i el bolet no
només el venem fresc sinó
també congelat i també sec.
Podem dir que venen bolet tot l’any.
Us heu especialitzat en tenir
productes difícils de trobar
La tòfona ja lliga amb els bolets, que
són del mateix sector. Les herbes
aromàtiques ja són un producte que
abans el teníem autènticament de
bosc, ara ens les cultivem: el romaní, la
farigola, el fonoll, la menta, l’orenga...
Hem trobat un pagès que ens ho planta i
ens ho fa molt bé i venem moltes herbes
aromàtiques.

Més informació a
boqueria@boletspetras.com
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La Recepta

Caneló XXL de pollastre
de pagès amb bolets i beixamel
amb aire parmesà

Aleix Davant

Xef del 9 Burg

Ingredients
per a 4 persones:

Ingredients
per la beixamel airejada:

• 4 plaques de lasanya

• 400 ml de nata de cuinar

• 1 pollastre a quarts

• 150 g de formatge cremós

• 1 ceba

• 200 g de parmesà

• 1 pastanaga

• 1 cullerada de leticina de soja

• 1/2 arrel de fonoll
• 550 g de barreja de bolets
• 1 xupito de conyac
• sal i pebre

Procediment:
1. Posem aigua a bullir i hi tirem les plaques de lasanya. Un cop estiguin
cuites refredem i reservem.
2. Coloquem el pollastre en una sfata de forn amb oli i sal i el rostim a 180º
uns 30 min. passat aquest temps el ruixem amb el conyac, el tapem amb paper albal i el tornem a col·locar al forn uns 30/40 min.
més fins que quedi ben cuit. Amb el paper evitarem que es torri.
3. Mentre, anem fent un sofregit amb la ceba, el fonoll, la pastanaga i la mitat dels bolets que tenim.
4. Retirem el pollastre del forn i el desossem i guardem els ossos. Amb el pollastre esmicolat l’afegim al sofregit i anem cohent-ho
tot junt. Un cop cuit triturem tot i reservem.
5. Amb les carcasses de pollastre i la resta dels bolets ho possem amb aigua i fem un caldo ben reduït i rectificat de sal. Reservem.
6. Un cop feta la farsa la posem a sobre la placa de lasanya i ja tindrem el caneló.
7. Per la beixamel posem el formatge cremós i el parmesà a dins la nata i anem infusionant fent-ho bullir lentament. Un cop
l’haguem fet bullir unes 3 vegades, triturem i colem.
8. Un cop colat hi posem la leticina de soja i pasem el turmix per la superfície i veurem sortir unes bombolletes, allò és l’aire de
parmesà.
9. Per l’emplatat col·loquem el caneló al plat, tirem una mica del caldo de bolets que tenim reduït amb algun bolet de decoració i per
acabar amb una cullera agafem l’aire que tenim del parmesà i posem per sobre el caneló.
BON PROFIT
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La Recepta

Pa de pessic de taronja

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

La tornada a la feina després de l’estiu sovint és feixuga, per això us porto una recepta d’aquelles que tant m’agraden
perquè són ràpides, fàcils i embrutarem ben pocs estris! A més, ja comencen a arribar les taronges noves
i és una excusa perfecta per preparar aquesta recepta que encantarà a petits i grans.
Es tracta d’un pa de pessic dens, amb molt de gust de taronja. La veritat és que a banda de ser molt fàcil de preparar,
m’agrada especialment perquè és molt útil per decorar-lo amb fondant, ja que té molta resistència.

Ingredients
• 1 taronja sencera amb pell
• El suc de mitja taronja
• 240 ml d’oli suau
• 225 g de sucre
• 2 ous
• 220 g de farina llevant (la que ja duu el llevat incorporat)

Som-hi!
Per preparar aquesta recepta necessitem una batedora, i prou, ja us deia que embrutaríem ben pocs estris...
Rentem la taronja ben neta amb la pell, la tallem en quatre trossos perquè la batedora pugui triturar-la bé i la hi posem a dins. Hi
afegim el suc de taronja i triturem fins que estigui homogènia.
Hi afegim els ous i batem fins que estiguin integrats, fem el mateix amb el sucre i l’oli.
Finalment hi afegim la farina tamisada però no batem, que ens sortiria un pa de pessic sec, ho integrem amb una espàtula o una
llengua pastissera.
Bolquem al motlle prèviament untat amb mantega o oli i encamisat si volem que surtin els costats perfectes i posem al forn a 170 ºC
fins que al punxar-lo amb un punxó surti net.
I llestos, espero que us agradi i que aquest pa de pessic us acompanyi en les tardes de tardor al costat d’una tassa de cafè o te fumejant.

Cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de Roses.

MENÚS
• Menú d’arròs 24,50 €
• Menú migdia dies laborables 16 €
Horari:
Dimarts TANCAT
MIGDIES: dilluns, dimecres, dijous
divendres, dissabte i diumenge
NITS: divendres i dissabte

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

Cassoletes de gorgonzola,
peres i mel amb nous

Pilar Criado

Blog Les receptes que m’agraden

Us porto una altra idea per l’aperitiu: aquestes cassoletes de gorgonzola, pera i mel amb nous exprés. Es fan en menys d’un quart
d’hora, queden molt maques i a més estan molt, molt bones, tot un descobriment!
El secret està en la massa de crestes que es compra ja feta i que dóna un munt de joc. Fa un temps vaig publicar al blog algunes de
les meves receptes estrella a les reunions familiars: les crestes de sobrassada i mel, les de botifarra amb pinyons i poma, les de
formatge de cabra i ceba caramel·litzada i les d’espinacs a la catalana i formatge fresc. En aquells posts ensenyava quatre maneres
diferents de plegar i tancar les crestes que queden la mar de mones, et convido a veure’ls perquè t’asseguro que amb aquestes
receptes triomfes en qualsevol reunió.
Doncs la d’avui és una volta de rosca més a aquelles quatre receptes de les crestes que tant èxit han tingut. Encara més fàcil, no cal
ni tancar, i el resultat ja el veus, una cucada!

Preparació:
Preescalfem el forn a 180º.
Si no fem servir ceba caramel·litzada o sofregida
comprada feta haurem de fer-la nosaltres mateixos.
Pelem les cebes, les tallem molt finament i les
sofregim en oli d’oliva verge extra juntament amb
un all pelat. El secret està en fer-ho lentament
perquè es caramel·litzi poc a poc la ceba sense
cremar-se. Un cop tenim la ceba caramel·litzada,
reservem.
Pelem les peres i les tallem a dauets petits.
Reservem.
Untem amb oli un motlle de magdalenes de
silicona amb oli i, en cada forat del motlle, posem
una rodona de massa de crestes de les que ja venen
fetes a punt d’omplir formant una cassoleta, com
pots veure a la foto de la recepta acabada.
Posem al fons de la cassoleta que ens ha quedat
una culleradeta de gorgonzola, mitja culleradeta de
ceba sofregida i una culleradeta de dauets de pera.
Posem al forn les cassoletes fins que la pasta
estigui daurada, en uns 5 o 6 minuts ja ho tindrem.

Ingredients:
• Oblees petites (les de cresta que venen ja fetes)
• Formatge gorgonzola
• 3 cebes o bé ceba caramel·litzada comprada ja feta
• Mel
• Un grapat de nous
• 2 peres
• Una mica de ruca

En treure les cassoletes del forn afegim per sobre
una cullerada de nous trossejades i una nou sencera
per cada cassoleta, un rajolí de mel i una fulla de
ruca, si t’agrada també queda molt bé posar una
mica de crema o reducció de vinagre balsàmic.
Podem menjar les cassoletes calentes o bé ferles amb antelació i servir-les fredes, de les dues
formes estan molt bones.
Amb aquestes cassoletes funcionen de meravella
un munt de farcits diferents, pots provar els que
més et vinguin de gust, i no t’oblidis explicar-me
el resultat!
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MOSSEGADES
NOVES ACCIONS DE LA CUINA DE
L’EMPORDANET
El col·lectiu gastronòmic empordanès La Cuina de l’Empordanet
ha presentat les noves accions de promoció per aquesta tardor
al Mas de Torrent Hotel & Spa de Torrent. En primer lloc, s’ha fet
un recorregut per la trajectòria del col·lectiu, que porta més de
20 anys promocionant la cuina del territori i que fou el primer
col·lectiu de cuina català que es va constituir com a tal. Entre les
accions habituals que duu a terme s’han destacat la campanya
Sopars Maridats que enguany ha celebrat la 4a edició; el Torneig
Costa Brava Catalunya Cuina i Golf (17 edicions); i la Garoinada
a Tamariu (19 edicions). Pel que fa a les novetats, s’ha presentat

R E S TA U R A N T

el nou website www.cuinadelempordanet.com que inclou tota la
informació dels restaurants membres així com informació de la
seva activitat, de la seva filosofia, del territori i dels productes,
entre d’altres. També s’ha projectat el nou material audiovisual
del col·lectiu que inclou un vídeo promocional anomenat Olors,
colors i sabors; un vídeo de 15 minuts per a presentacions i
accions concretes; i les píndoles individuals de cada xef/establiment. Respecte les novetats gastronòmiques, durant el mes
d’octubre els restaurants del col·lectiu oferiran menús de tardor
maridats amb cava sota el nom de “Tocats per les bombolles”.
La presentació ha estat conduïda pel president de la Cuina de
l’Empordanet Toni Izquierdo i el gerent del Grup Costa Brava
Centre (entitat de la qual forma part el col·lectiu) Martí Sabrià.

SAGARDOTEGI

GIRONA
Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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La Recepta Dolça

Lluís Blanch

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

Pets de monja amb nous
Ingredients:
• 200 g de mantega
• 150 g de sucre de llustre
• 200 g de farina fluixa
• 200 g de nous picades

Procediment:
Barregem la mantega amb el sucre i després hi afegim la
farina i les nous picades. Quan tinguem la massa feta, fem
boletes i ho posem al forn durant 15 minuts a 180 graus.

Història:
Es diu que al segle XIX, un pastisser d’origen italià i instal·lat
a Barcelona, se li va acudir fer una galeta nova. El resultat
li va semblar curiós. A causa de la semblança que tenia la
galeta amb un mugró, la va batejar pit de monja. Amb el
temps però, ha canviat i finalment es diu pet de monja.
Les males llengües diuen que aquest canvi es deu a que
dins els convents i durant les hores de les pregàries hi havia
un rigorós silenci, només trencat per uns sorolls flatulents,
les rialletes de les novícies i el psssttt seriós de la mare
superiora. Des de l’altre costat del mur, la gent de poble van
començar a parlar dels pets de monja.
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Els Còctels

La Vinya

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

El vi neix a la vinya
Durant els mesos d'agost, setembre i octubre, és l'època
de l'any que podem anomenar "temps de verema" a les
zones vitícoles de l'hemisferi nord. Els raïms, segons la
seva varietat, arriben al seu punt òptim de maduració i és
quan ja convé recollir-los, per evitar una sobre maduració
o que alguna circumstància climatològica, com la pedregada, ens pogués malmenar el treball de tot l'any. Si
visitem alguna zona vitícola durant aquests mesos, podrem
observar al mig de les vinyes colles de veremadors i també
per la carretera tractors i camions carregats de penjolls
de raïms que es dirigeixen a algun celler d'elaboració per
extreure el suc dels raïms que anomenem most. El vi neix
per un procés bioquímic, la fermentació, que fa que degut
als llevats, els sucres del raïm es converteixin en alcohol,
gas carbònic i també es formin durant el procés altres
substàncies com el glicerol, diferents àcids, polialcohols i
altres components minoritaris. Durant els dies que dura
la verema, és un moment de gran activitat als cellers.
Una vegada obtingut el most comença immediatament el
procés de fermentació que porta en pocs dies a convertir
el suc de raïm en vi. Posteriorment, principalment amb els
vins negres, s'inicia una segona fermentació anomenada
"malolàctica" que consisteix en la conversió de l’àcid màlic,
en làctic, necessari per evitar que els vins siguin massa
agressius. Quan han passat al celler tots aquests processos
amb la corresponen ajuda tècnica i científica, és quan
podem dir que ha "nascut" el vi novell. En aquest moment
el celler decideix la part de vi que posarà al mercat com a vi
jove i l'altre part que decidirà guardar-lo en bótes de fusta
durant uns mesos o anys i servir-lo com a vi de criança
o reserva. Les varietats de raïms blancs recomanats a la
Denominació d'Origen Empordà són la Garnatxa blanca,
Macabeu i moscatell d'Alexandria, autoritzades també Xarel·lo, Chardonnay, Picapoll, Malvasia, Sauvignon blanc i
Gewürztraminer. Les varietats negres recomanades són
Carinyena i Garnatxa negra i les autoritzades Cabernet
Sauvignon, Merlot, Monastrell, Tempranillo (anomenada
Ull de Llebre) i Syrah. Amb aquestes varietats vinificades
soles i posterior "coupatge" a criteri de cada firma,
s'obtenen a l'Empordà vins d’una altíssima qualitat que
s'ha situat a l'alçada dels millors del món.

Barmaid professional

Còctel
Moscow Mule
Ingredients
• • 1’5 cl Suc de llima fresca
• • 4‘5 cl Vodka
• • 12 cl Ginger Beer
• • 1’5 cl Vodka
Decorat amb una rodella o pell
de llima.
S’elabora directament en got
especial per a beguda llarga o,
si és possible, en una gerra de
coure com mana la tradició. En
el recipient que haguem escollit,
hi posarem uns glaçons de gel
per tal de refredar-lo i, a continuació, hi afegirem el suc de llima, el vodka i el Ginger Beer. És
important que, un cop tinguem
els ingredients al got, ho remenem bé donat que hi ha una beguda
amb un punt de carbònic que fa necessari que s’hagi de barrejar.
Potser a alguns us soni el nom de Ginger Ale més que el Ginger Beer
i, tot i que totes dues begudes porten gingebre, val a dir que són ben
diferents. El primer, no deixa de ser un refresc a base d’aigua carbonatada, sucre, llimona i gingebre. El segon, en canvi, sobté a través
de la infusió i fermentació de l’arrel del gingebre, per tant, té un gust
més intens i picant i, malgrat que aparegui la paraula cervesa al seu
nom, és una beguda sense alcohol igual que el Ginger Ale.
El Moscow Mule és un cocktail clàssic però per alguns encara és molt
desconegut. El seu origen es remunta als anys 40 a Estats Units de
la mà de Martin Morgan, un fabricant de cervesa de gingebre, i de
Rudolf Kunnet, el propietari dels drets de la marca de vodka Smirnoff.
En aquella època, el destil·lat de moda era la ginebra i, a banda de
Rússia, el consum de vodka era molt baix. Així doncs, en el seu afany
d’intentar canviar la història, aquests dos visionaris van decidir unir
les seves forces i crear un cocktail refrescant, picant i servit de manera original per tal que no passés desapercebut. I el cas és que els va
funcionar, ja que el consum en molts establiments es va fer evident i
de seguida se’n va fer ressò a tota la regió. El seu nom fa referència
a l’impacte que per als consumidors, acostumats a beure gin, tenia
prendre un vodka sol i el comparaven amb la coça d’una mula.
Ens trobem doncs davant d’una combinació fresca, cítrica amb tocs
picants i original. En definitiva, un cocktail per descobrir noves sensacions i escapar dels sabors coneguts i gaudir del plaer de tastar
coses noves.
Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com

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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El racó de l’Acadèmia

Nèstor Luján
Periodista, escriptor i gastrònom
segles de cuina a Barcelona, per citar alguna de les seves nombroses
obres, algunes d’elles escrites amb Tin, la seva dona, per copsar aquesta
característica virtut.
Aquest tarannà d’amplitud de conceptes, d’entusiasme i fascinació, de joia
de viure, es posa també de manifest en les seves novel·les, guardonades
moltes d’elles en els més importants certàmens literaris, l’última que va
escriure, Els fantasmes del Trianon, va guanyar el Premi Sant Jordi 1995,
l’any que ens va deixar.

Es calcula que Nèstor Luján va escriure, uns vint-i-cinc mil articles com a
periodista al llarg de la seva vida, i va ser director de la revistes Destino i
Historia y Vida. Va publicar una setantena de llibres d’assaig o de narrativa,
amb novel·les tan en català com en castellà.
Sens dubte, va ser precursor del periodisme gastronòmic en un temps en
el que la preponderància i prestigi de la cuina no havien ni molt menys
assolit els nivells actuals; Luján va escriure a la revista Destino una
secció anomenada Carnet de ruta, que firmava amb el nom de Pickwick,
l’immortal personatge de Dickens. Aquests articles, que han estat editats
com a llibre, posaven de manifest l’habilitat i singularitat de Nèstor Luján
al combinar la informació dels més importants fogons del món, que ell va
poder conèixer, amb les notes de viatges i les referències més cultes fruit
de la seva immensa erudició.
Aquesta erudició brollava de forma natural en totes les seves
manifestacions, fos en qualsevol ressenya periodística, en una novel·la o
en un tractat d’història així com en la seva conversa i les sobretaules que
ell tan estimava. Era capaç de transmetre tot el que a ell el fascinava.
Gurmet i gastrònom, sabia apreciar les menges i les begudes, però era
capaç d’arrodonir aquesta sensibilitat amb el complement de qui entén
aquest art de la cuina amb els seus coneixements nutricionals, històrics,
antropològics i literaris. Només cal llegir la seva magnífica Historia de la
Gastronomía, o Viaje a Francia, descripcions literàries i gastronòmiques
que fa com a viatger singular, Las cocinas regionales de España, Vint

És tot un mestratge el que ens ha llegat Luján al llarg de la seva vida. Fou
fundador i el primer president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia,
aquests ensenyaments, aquest esperit, vol ser recollit i emprat per aquesta
institució i els seus integrants. El lema de l’Acadèmia va ser des del primer
dia: “Non edo ut vivere”, no menjar per viure; la necessitat de menjar bé
sorgeix quan no hi ha necessitat de menjar, un objectiu que ja hauríem
d’haver assolit per a tota la humanitat.
L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i la seva Taula Directiva,
que té l’honor de ser en part hereva de tot aquest immens bagatge es
proposa retre homenatge al seu primer president en un acte que se
celebrarà el proper 8 de novembre al Restaurant Via Veneto. Precisament
aquest restaurant fou de fet, en els primers anys, la seu de l’Acadèmia,
per decisió de Nèstor Luján i els Academics cofundadors; com deia Luján
“nosaltres ens reunim a Via Veneto com l’Acadèmia Francesa es reuneix a
la Tour d’Argent”.
La commemoració-homenatge a Nèstor Luján, català universal, Creu
de Sant Jordi, vol ser el reconeixement de la seva incommensurable
grandesa i humanitat, del seu llegat com a gastrònom mestre de mestres,
precursor de l’excel·lència que ha assolit avui dia la cuina catalana, així
com, l’exaltació del seu treball, estudi i erudició que queda palès en la seva
obra com a escriptor i com a periodista prolífic incommensurable. Luján,
que fruïa de la vida i sabia transmetre al seu entorn aquesta joia, brindava
sovint amb “per l’amor i per la llibertat”. Els actuals Acadèmics fan seu
aquest crit i volen, amb honor, seguir el seu mestratge.

Rafael Soriano
Acadèmic
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Recomanem

Can Jeroni, més de 100 anys a Figueres
Ubicat a la plaça del mercat de Figueres, el restaurant Can
Jeroni està regentat avui per la tercera i quarta generació
de la família. La Roser i la seva mare, la Caty, continuen
oferint allò que representa l’autenticitat del local, els
platillos de sempre (sèpia amb pèsols, pota i tripa), així
com recomanacions en forma de sopa i ceba amb ou i
formatge gratinat, el trinxat de col i patata amb bacó de
Can Cruset i un ou escaldat, les carxofes a la planxa o al
forn amb romesco o els bunyols de bacallà.
L’oferta gastronòmica de Can Jeroni està directament
vinculada als seus orígens. Es van especialitzar en esmorzars com a conseqüència de la gran quantitat de gent que
s’hi parava a fer un mos, molts anys enrere, quan visitava el
mercat de Figueres, anomenat aleshores, mercat del gra.
Era gent que es dedicava a la pagesia, que es llevava aviat i
que arribava a Figueres amb prou gana com per fer un àpat
suculent a base de llegums i guisats.
La Roser de Can Jeroni, com la coneix tothom, encara
recorda que, en aquella època, es coïa una cassola de
llegums al dia i que sempre hi havia pebrot i bròquil confitat.
Avui, Can Jeroni continua mantenint els plats de sempre i
apostant per la cuina tradicional. El local ofereix esmorzars
i dinars de dilluns a dissabte i sopars, els divendres i
dissabtes tot i obrir a petició de grups concrets. Els mesos
de juliol i agost, els sopars se serveixen de dilluns a
dissabte.
El restaurant Can Jeroni forma part del grup gastronòmic
empordanès La Cuina del Vent.

Can Jeroni: C/ Castelló, 36 - Figueres - Tel. 972 500 983
www.canjeroni.com - info@canjeroni.com
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Zona Avellaneda. Crta. NII, 49-50
FORNELLS DE LA SELVA (Rotonda sortida Girona)
Tel. 972 105 110 - 678 603 560 - 678 603 561
www.poolandgarden.es - info@poolandgarden.es

CENTRE DE JARDINERIA A L’AVELLANEDA
TOT TIPUS DE PLANTES D’INTERIOR I EXTERIOR
ARBUSTOS, FRUITERS, PLANTER
GRAN VARIETAT DE TESTOS I FIGURES DECORATIVES PER A JARDINS
GESPA ARTIFICIAL, FONTS DE PEDRA
VENDA DE LLENYA A DOMICILI
OFERTES ESPECIALS EN PLANTES DE TARDOR

CONSTRUCCIÓ I DISSENY DE PISCINES
EXPERIÈNCIA, GARANTIA UN SOMNI FET REALITAT

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE
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Esdeveniments per a grups,
menjar d’empreses, aniversaris,
casaments, comiats, reunions, etc...
màxim 50 persones

Reserves al:

Tel. 972 29 62 69

E-mail: info@loft34.com

DIUMENGES TANCAT
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El producte

Nova botiga
a Girona

Una tècnica artesana
Fa 77 anys que es va constituir l’empresa, va ser l’octubre
de 1939, passada la Guerra Civil. Des d’aleshores, Anxoves
de l’Escala - M. Sureda ha mantingut un procés d’elaboració
totalment artesà per filetejar, empotar i salar les anxoves.
Els únics processos que avui fa de forma mecanitzada són la
introducció de l’oli d’oliva dins els pots i l’etiquetatge.

Fa tres mesos que al carrer de la Cort Reial, número 22,
hi trobareu una botiga d’Anxoves de l’Escala - M. Sureda
amb tota la gamma de productes que ofereix. Anxoves de
6 mesos fins a 24 mesos de maduració, aquesta última
anomenada Premium, entre altres productes vinculats a
aquest peix salat. I és que, amb aquesta botiga, l’empresa
empordanesa ha volgut posar a l’abast de tothom
l’explicació del món de l’anxova, dels seus productes i del
seu procés d’elaboració.

Les dones de l’Escala han estat des dels orígens les encarregades d’esganyar les anxoves (treure el cap i la cua del peix),
col·locar-les curosament en bidons, filetejar-les i acondicionar-les una a una per introduir-les en el seu envàs. Aquest
mètode tradicional que encara avui fan una trentena llarga
de dones a l’empresa de l’Escala s’ha perllongat al llarg dels
anys passant de mares i filles i es caracteritza per una gran
delicadesa i un saber fer que manté intacte el procés des de
la primera generació d’anxoveres.

Tot i la vinculació de l’empresa amb el territori, hi ha un
gran desconeixement del món de l’anxova. Sense anar
més lluny hi ha “desacord” a l’hora de consumir-la. Marc
Teixidor, responsable de comunicació d’Anxoves de l’Escala
- M. Sureda, aconsella acompanyar-la amb mantega sobre
el pa en comptes de tomata. I és que l’acidesa de la tomata
no combina tan bé amb l’anxova, segons Teixidor, com la
untuositat de la mantega o d’altres aliments greixosos
com el formatge o l’alvocat, els quals ajuden a unificar els
gustos.

La qualitat del producte
Fundada per Carles Sureda, fuster de professió i escalenc
de tota la vida, Anxoves de l’Escala - M. Sureda treballa amb
peix fresc i de qualitat. Segons Teixidor, hi ha molts tipus
diferents de seitons per fer anxova perquè recordem que
l’anxova no és un peix en sí sinó que és un producte resultant
de salar el seitó.
Per fer les Anxoves de l’Escala només es fan servir seitons
del Mediterrani o del Cantàbric i només es compren a la primavera i a l’estiu, quan el peix està equilibrat en greixos. La
qualitat final del producte, i consegüentment el preu, també
té a veure amb el procés de maduració del mateix, el qual
l’empresa de l’Escala el situa en 6-8 mesos. Passat aquest
temps, és la figura del mestre anxover l’encarregada de provar el producte i, com si d’un vi es tractés, decidir si els pots
d’anxoves han completat el seu procés de repòs i estan a
punt per la venda i el consum o necessiten allargar-lo una
mica més.
L’origen
L’origen de l’anxova el trobem en l’excedent de peix en temps
de la Guerra Civil espanyola. En època de penúries el fundador Carles Sureda va apostar pel comerç de peix fresc. El
peix que no podia vendre el salava i així es conservava.
Un dia de l’estiu de 1939, la seva dona, Maria Pasqual, va
decidir treure al carrer els pots d’anxoves que tenien confitant al magatzem per intentar vendre’ls. El primer dia, els va
vendre tots i el segon, també. L’octubre d’aquell mateix any
Carles Sureda matriculava una empresa que encara perdura
avui: Anxoves de l’Escala - M. Sureda.

38 | www.gironagastronomica.cat

Psicologia gastronòmica

L’adolescent
i l’arròs de l’àvia
Un es pot preguntar què tenen a veure
l’adolescència i la cuina casolana. Molt,
però no m’embolicaré a parlar de com
l’adolescència és el moment de la vida on
les primeres matèries agafen temperatura i consistència abans de transformar-se
en un plat final que degustarem a la vida
adulta.

l’hora de preparar la sépia, la melsa
es pot trencar i no la podrem aprofitar bé pel sofregit. Pelar i tallar ceba,
a més, ens ofereix la valuosa ensenyança que a vegades ens cal patir i
plorar abans d’obtenir res que valgui
la pena.

Del que vull parlar és de com l’art de la
cuina pot ser beneficiós per a molts joves
i adolescents, i de com aquests dos mons
poden beneficiar-se l’un de l’altre.
Podem estar temptats de posar-nos les
mans al cap si pensem en un adolescent
a la cuina, però el cert és que el fet de
cuinar pot ser una activitat fantàstica
per aprendre la calma, posar fre a la
impulsivitat i despertar sensibilitats, així
com per reforçar el vincle amb aquell que
ens està fent de mestre.
A l’hora de fer un bon arròs, cal fer
diverses tasques:
1- Necessitem tenir en compte els ingredients que ens faran falta, que no
són pocs. Fer la llista i preveure on
anar-los a buscar força a treballar la
previsió, la memòria, el sentit pràctic
i també la flexibilitat, quan ens veiem
forçats a substituir un ingredient per
un altre o directament a suprimir-lo.
2- Cal preparar els ingredients, i això ens
requereix calma, cura i delicadesa. Si
piquem la ceba massa de pressa ens
podem tallar si no anem amb cura a

3- Ara sí, cuinar. Cuinar ajuda a treballar l’atenció i la concentració: hem
de posar cada ingredient quan toca, si
invertim els passos no sortirà l’arròs
que busquem; si ens deixem la sal o
ens equivoquem i hi posem sucre ja
podem llançar el sofregit! Cuinar ajuda a treballar la paciència: un bon sofregit es prepara a foc lent, si volem
córrer se’ns cremarà la ceba i el plat
no valdrà res, o ens quedaran poc rosses les gambes o seca la sépia o pas-

Ma. Gràcia Cornellà
Psicòloga

sat l’arròs. Cuinar ensenya la calma i el
gaudir de cada moment i de cada pas.
4- L’autoestima. Ser capaç de seguir tots
els passos anteriors, de presentar un
plat presentable (segurament millorable amb la pràctica, però presentable), que serà celebrat pels altres
i causarà admiració cap al cuiner, té
efectes molt beneficiosos a l’hora de
treballar la seguretat en un mateix i
d’aconseguir pujar l’autoestima quan
aquesta és baixa o bé de rebre una
lliçó d’humilitat si aquesta és massa
alta.
5- I per poder fer tot això, res millor que
tenir un bon mestre al costat; fer un
bon arròs al costat de l’àvia, del pare
o de qui sigui l’encarregat de passar el
testimoni generacional, és una tasca
que ajuda a crear complicitat amb l’altre, a respectar els adults per part de
l’adolescent, però també a conèixer el
fill o el nét per part de l’adult. L’aprenentatge és doble, doncs, ja que el
mestre també haurà de fer un gran
esforç de paciència i de respecte a les
maneres de l’alumne per poder fer
l’arròs amb bona harmonia.
I més enllà de tots els beneficis ja llistats,
preparar un bon arròs és una manera
fantàstica d’allunyar-se del mòbil i
recordar com es treballa amb les mans.
Per no parlar de com els altres tindrem el
privilegi de gaudir d’un bon arròs...
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MOSSEGADES
II Jornades Gastronòmiques
del Foie
Els restaurants La Calèndula, La Pahissa del
Mas Pou, Sa Punta, Sol Blanc i Es Portal Hotel
Gastronòmic han organitzat conjuntament les
II Jornades Gastronòmiques del Foie, que es
duran a terme en aquests establiments de
Pals i Regencós durant tot el mes d’octubre.
Les jornades incorporen com a novetats
els menús tancats basats en el fetge gras,
diferents proveïdors de foie de les comarques
gironines i amb una proposta de vins de
qualitat seleccionats pels establiments d’entre
l’oferta que posa a disposició de les jornades
Gleva Estates. Aquest any hi ha dos proveïdors
de fetge gras a les jornades: Giroànec, que
ja va ser-hi l’any passat i la incorporació de
Coll-Verd, dos productors de les nostres
comarques. A més, gràcies a la col·laboració
de Gleva Estates (Parxet, Marquès d’Alella,
Mont-Ferran, Tionia, Portal del Montsant
entre d’altres) el menú es completa amb una
selecció de vins de primera qualitat triats per
cada un dels establiments.

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

me n ú d i a r i : 1 0 e u r o s
OBRIM CADA DIA

DISSABTES NIT BALL

Esmorzars de forquilla
a partir de

6 euros

CARNS
A LA
BRASA
Carretera de Girona a Quart. A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA | T.

972 298 034
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Macarrons solidaris
pel FIRATAST 2016

Un any més Girona Gastronòmica col·labora amb Firatast, certamen que se celebrarà del 6 al 9 d’octubre a
Girona. Si fa dos anys vam contribuir en l’organització del concurs d’arrossos solidaris amb personalitats
rellevants de la societat gironina i catalana, des de representants polítics fins a actors i personatges
sobradament coneguts; aquest any col·laborem amb una nova iniciativa: un SHOW COOKING PER A NENS I
NENES i MACARRONS SOLIDARIS.
Vuit joves a qui els agrada la cuina prepararan uns macarrons amb els ingredients que més els agradin.
D’entrada disposaran de macarrons, carn picada, tomàquet i formatge ratllat. Després d’elaborar-lo, el plat
es donarà a degustar entre els visitants a canvi de tiquets de degustació i tots els tiquets recollits seran
donats a l’Oncolliga de Girona, fundació que ajuda a malalts de càncer i les seves famílies.
Una de les participants serà l’Aina

Roglan tercera en el concurs Masterchef Júnior 2015.

El SHOW COOKING serà el diumenge 9 d’octubre a partir
de les 19.00 h al Palau Firal de Girona.
Les fotos de l’esdeveniment les podràs veure a
www.gironagastronomica.cat
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FIRATAST 2013 / ARROSSOS SOLIDARIS

CARLES PUIGDEMONT
(President de la Generalitat)

FERRAN VILAJOSANA
(Actor del Club Super 3)

CONCEPCIÓ VERAY
(Portaveu a l’Ajuntament
de Girona)

CARLES RIBAS
(Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Girona)

DOLORS BASSAS (Consellera
de Treball, Afers Socials i
Família)

PIA BOSCH
(Exregidora de l’Ajuntament
de Girona)

ERNEST PLANA
(President de la FOEG)

JOAN OLORIZ SERRA
(Exregidor de l’Aj. de Girona)

CAMILI ROS
(Secretari General de la UGT)

TXE ARANA
(Actriu i Presentadora de TV)

JOAN ABRAS
(Pintor i escultor)

JOSEP CAMPMAJÓ
(Periodista i escriptor)

NATÀLIA MOLERO i LLORET
(Exdirectora de la Casa de Cultura) e.p.d.

44 | www.gironagastronomica.cat

FIRATAST del 6 al 9 d’octubre a Girona

Distribució de tot tipus de fruites i verdures
per a restauració i col·lectivitats

El premi del nostre esforç és la vostra satisfacció!

carrer riu guell 60,64 Girona
tef 972415698 - www.mizunathai.com

CUINA PER EMPORTAR MENÚS
Ens trobareu a:
Crta. Bellpuig, 5
25163 El Soleràs
Tel. 973 133 234 - 689 312 695
Fax. 973 133 018
www.coopelsoleras.es
Des de 1920 la COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL SOLERÀS ha produït i comercialitzat el seu oli.
Un oli fruit de la varietat d'olivera arbequina i que juntament amb un procés de producció artesanal i lliure
de productes químics en garanteix una qualitat i sabor excepcionals, una cooperativa
que ha sabut mantenir-se fidel als valors que van permetre que aquesta es creés ara fa 96 anys.
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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.

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.

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.
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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?

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

Bar Restaurant Bo de Bo
Especialitat en:
arrossos i bacallà

BAR RESTAURANT BRASERIA

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!!
Carrer Adri, 15 · Girona
T. 872 08 13 95

