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Editorial

Mercats municipals
Jo, que sóc un enamorat dels mercats municipals, com a mínim un dia per setmana, hi
passo a fer alguna compra. Molts dels nostres grans xefs hi compren tot sovint, alguns
mercats, ﬁns i tot, obren els diumenges i sempre és bo fer-hi una escapada.

Paco Baso
DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA
pacobaso@gmail.com

Els supermercats són molt freds, en els mercats et tracten de tu, ets la Maria o en
Joan, preguntes als paradistes què tenen avui de bo i sempre t’ofereixen producte bo i
de qualitat. Per conèixer els nostres mercats, us aconsello consultar la revista Mil Fulls
que edita la Diputació de Girona. La podeu llegir a www.milfulls.cat. Hi trobareu bones
receptes i la localització dels mercats municipals de les comarques gironines.
Tot i la qualitat i proximitat dels nostres mercats, hi ha una mancança que m’agradaria
senyalar: falta informació sobre la procedència dels productes. Ara que tenim tan present
els productes de km 0 i/o de proximitat, per què no hi posem una etiqueta amb aquesta
informació? El marisc, la verdura, la carn,... És important marcar les temporades dels
nostres productes i ens ajudaria a conèixer-los més. Així quan comprem bolets, sabrem
si són del territori o vénen de fora, o les castanyes. Les castanyes gallegues són molt
gustoses però a mi m’agraden més les de la zona d’Amer, doncs voldria saber quin tipus
de castanyes tinc a l’abast en els nostres mercats. En el meu cas, prefereixo uns calçots
de Valls que de Girona i les cebes m’agradaria comprar-les de Figueres.
Sigui com sigui, jo seguiré anant als mercats municipals a parlar amb la Juani, en Joan i
amb qui faci falta perquè, tot i no saber exactament la procedència de tots els productes
que s’hi exposen, valoro poder passejar entre els nostres paradistes i comprar sa i bo.
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La Salsa

El Rebost
Nutricional
Toni Vallory
President de
Girona Bons Fogons

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

Aquest Nadal,
ni un quilogram de més!

Begudes ensucrades:
recaptació i educació
El nou impost sobre les begudes amb excés de sucre, que el
govern de la Generalitat està preparant pels pressupostos de
l’any 2017 i que preveu recaptar una mica més de 41 milions
d’euros anuals, arribarà després de reiterades recomanacions
de l’OMS qui demana als gestors públics que s’impliquin amb
determinació en desincentivar l’actual excés de consum de
productes alimentaris que ells -l’OMS- han descrit com a nocius.
No acabo d’entendre perquè s’ha començat per les begudes
ensucrades, deixant de banda alguns dels altres productes que
formen part d’aquesta llista negra, i no hem aproﬁtat aquest
moment per a incloure’n alguns més (el món de la política ja
les té aquestes coses que no s’acaben d’entendre del tot...). És
sabut, i està demostrat cientíﬁcament, que l’excés en la ingestió
d’alguns d’aquests productes ens generen trastorns greus de
salut. Hi ha una generació que està creixent malalta, que creixerà,
es farà adulta i envellirà amb problemes de salut constants com
a conseqüència d’una mala alimentació continuada. Les xifres de
l’impacte en la salut del nostre cos són alarmants.
Tal vegada ara seria un bon moment per a dissenyar una bona
estratègia d’educació en l’alimentació, agafant com a base
aquests diners recaptats a través del nou impost. Destinar els
diners que la generalitat ingressarà de més per tal d’aconseguir
que tots plegats entenguem de manera clara, per exemple,
que no podem acompanyar els àpats, cada dia, amb refrescos
altament ensucrats; que el nostre cos no es pot permetre
prendre un litre de cola o qualsevol altre refresc d’aquestes
característiques els dies calorosos d’estiu, que això, tard o
d’hora ens passarà factura, ens enviarà a l’hospital. No crec que
m’equivoqui si aﬁrmo que amb 41 milions d’euros anuals es pot
dissenyar i implementar una bona estratègia en l’educació dels
nostres petits i joves.
Des d’aquesta humil columna, animo els responsables pertinents del nostre govern a treballar amb força per tal d’aconseguir situar Catalunya com a país capdavanter també en aquest
camp.

Qui pensi que el vertader culpable dels quilos de més que mostra
la bàscula, ﬁnalitzades les diades nadalenques, és tants àpats
festius (tan excessius calòricament i copiosos), està ben equivocat/
da. Ni tampoc són els productes típics del Nadal, tan carregats
de sucres i greixos. No! Els vertaders culpables d’haver-se
engreixat notablement, en tan sols 15 dies, som nosaltres, i només
nosaltres. I si pensem que això és ben normal (de que cada any
passa el mateix), i ens hem de resignar al respecte, que després ja
ho “corregirem”, també estem adoptant una actitud ben errònia.
Està clar que només ens aporta quilocalories el què mengem
i bevem; i no el què només mirem i olorem. I, per tant, a banda
de l’entorn (el propi de les diades nadalenques), som els únics
autors de les conseqüències; qui haurà de decidir si vol traduir
l’alimentació en un increment de pes i grassa, del qual s’hagi de
sentir culpable.
Per evitar començar el Nou Any amb més d’un quilogram de més,
només cal posar en pràctica aquestes premisses. Seran més fàcils
o difícils de seguir segons quins siguin els hàbits i comportament
alimentari habituals. Però, en tot cas, són efectives si se segueixen
(i caldria tenir-les en compte durant tot l’any).
Primer, controlar les racions o porcions consumides dels diferents
aliments i preparacions culinàries (que no siguin excessives, o
més d’allò suﬁcient i adequat). Segon, tenir sempre en compte
que la nostra dieta s’ha de basar preferentment en “aliments”,
i que caldria restringir, ﬁns evitar, els “productes alimenticis
ultraprocessats” (insans per tenir un nul o poc contingut nutricional
d’interès). En tercer lloc, intentar respectar al màxim les 5 ingestes
diàries d’aliments (sempre ben planiﬁcades), tot i tenir un àpat
que se sàpiga, amb suﬁcient antelació, que serà excedent des del
punt de vista calòric; perquè saltar-se àpats, o fer-los de forma
deﬁcient, no és la millor solució per a “compensar quilocalories”.
I, per últim, als àpats festius (a l’igual que a la resta), intentar
que el que ens servim compleixi unes determinades proporcions
dietètiques: molta quantitat de verdures/hortalisses, presència
suﬁcient d’aliments feculents (els rics en hidrats de carboni
complexes) i bastant restricció en la porció d’aliments d’origen
animal. I, sobretot, basar les postres “festives” en preparacions
elaborades amb lactis i fruita (tipus clafoutis, panna-cottes, triﬂes,
etc.); i deixar, en segon terme, els torrons i demés.
Bones diades nadalenques!

6 | www.gironagastronomica.cat

Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

Marcelino, pan i vino
PA I VI
Aquesta és la pel·lícula que va fer més
per a l’anomenat “nacional catolicisme”
de l’Espanya dels anys 50, època en que
aquest tipus de cinema era obligatori i
subvencionat pel règim franquista. Amb
un director arribat d’Hongria i amb un
conte de José María Sánchez Silva, tots
dos van arreglar un guió que va donar els
fruits desitjats pel govern.
El gran descobriment de la pel·lícula
és el nen Pablito Calvo, que amb 8 anys

va debutar al cinema. Va ser un dels
èxits més importants de l’època i del
cinema espanyol, donant molts guanys al
productor Vicente Sempere i a l’empresa
Chamartín. Però no tot foren alegries, ja
que el nen que es va convertir en una gran
estrella fent una dotzena de pel·lícules
més, va patir problemes per no saber
adaptar-se a la fama i, en passar a l’edat
adulta, va patir problemes de salut.
Els exteriors de la pel·lícula van ser rodats
a Alberca i a San Blas (Salamanca), el
Espinar (Segovia) i a Aldeavieja (Àvila).

CRÈDITS

Premiada als festivals de Berlín (Ós de
plata) i a Cannes (menció especial per al
nen).
L’any 1991 els italians en van fer la seva
versió. El 2000 es va fer una sèrie per
televisió i el 2010 els mexicans en van fer
la seva pròpia versió.
Per sempre, l’escena més recordada serà
la de Marcelino, oferint a l’home de la
creu, pa i vi.

SINOPSI

PAÍS: ESPANYA
Un nen acabat de néixer és abandonat a les
portes d’un convent de frares franciscans.
ESTRENA: 1954
Serà batejat amb el nom de Marcelino.
DIRECTOR: LADISLAO VAJDA
L’infant creixerà sense conèixer a la
GUIÓ: LADISLAO VADJA i
mare ﬁns que un dia vol saber qui és. El
JOSÉ M. SÁNCHEZ SILVA
Pare superior li explica que el van deixar
MÚSICA: PABLO SOROZÁBAL i
abandonat i no ho saben, Marcelino creu
PABLO SOROZÁBAL JR.
que és morta, ﬁns que un dia ...
FOTOGRAFIA: ENRIQUE GUERNER
DURADA: 90 minuts
GÈNERE: RELIGIÓS
REPARTIMENT: PABLITO CALVO, RAFAEL RIVELLES
ANTONIO BICO, JUAN CALVO, JUANJO MENÉNDEZ
ANTONIO FERRANDIS i FERNANDO REY (NARRADOR)

Pots trobar la revista
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En portada

Restaurant Rústik Girona
Cuina tradicional al barri de Pedret
Per: Rosa Torrijos – Altaveu Creatiu
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Trobes a faltar la ciutat de Girona?
Si, bastant, però a Praga s’hi està molt bé,
encara que també trobo a faltar la meva
família.

Perfil de dona

Des de petita ja volies ser jugadora de
bàsquet o d’on et neix l’interès?
Sí, recordo dir-li a la meva mare que jo
volia ser basquista (riu)

Marta Xargay

Quines creus que són les principals
qualitats que ha de tenir una bona
jugadora de bàsquet?
Ambició, ganes de superar-se cada dia i,
sobretot, no rendir-se mai, ser lluitadora
i seguir creient en tu mateixa.

Jugadora del club de bàsquet
USK Praha

Quin és el proper repte de Marta Xargay?
M’agradaria poder guanyar una altra
Eurolliga i un anell de la WNBA.
Creus que el bàsquet rep el reconeixement i el suport que es mereix en
relació a altres esports com pot ser el
futbol?
Comparat amb el futbol per suposat que
no, i menys el femení.

“A Girona, el bàsquet comença
a ser un esport amb
el que la gent gaudeix”

Com has viscut l’experiència olímpica?
Ha estat impressionant, era com estar en un somni
constant. Moltes emocions i sobretot molta adrenalina
durant els 10 dies que vam estar allà.

“Les últimes vegades
que he anat a veure
l’Uni, Fontajau estava
bastant ple”

Vas ﬁtxar per l’USK Praga el 2015, com estàs vivint el
teu pas per aquest equip considerat un dels principals
d’Europa? El nivell d’exigència és molt alt?
Estic molt bé al club, és molt familiar i, dins l’exigència que
pot tenir aquest tipus de club, es viu molt bé. Com et dic,
tenim objectius però mai trobaràs una mala cara per haver
perdut, tot el contrari, sempre molt positius en el treball i
en millorar cada dia.

Creus que Girona és una de les ciutats
en què hi ha més aﬁció pel bàsquet?
Crec que ara comença a ser un esport
amb el que la gent gaudeix, quan hi jugava
jo no hi havia gaire gent que ens vingués
a veure, les últimes vegades que he anat
a veure l’Uni, Fontajau estava bastant ple.

Quina és la teva implicació amb el Phoenix?
La WNBA [Women’s National Basketball Association]
només té lliga a l'estiu, llavors puc compaginar dos equips
al mateix temps, el que passa és que la meva prioritat és
la selecció i es fa una mica difícil. El club vol que continuï
molts anys treballant amb ells, però jo vaig any a any, estic
molt contenta allà però sempre s’ha de valorar tot.

A part del bàsquet, tens altres aﬁcions,
com la moda, amb la línia de disseny de
moda Unaunica, com evoluciona aquest
projecte?
Sií, m’encanta la moda, i tinc la sort de
poder gaudir-la amb la meva mare i la
meva germana. Ara portem un any i la

Quin és el teu dia a dia? Competir amb el Praga et suposa
viatjar molt?
Entrenem dos cops al dia, a les 10.00 i a les 17.30 així que
em desperto més o menys al voltant de les 8.00, esmorzo
i cap a les 9.00 me’n vaig al pavelló. Al voltat de les 12.00
dino i després aproﬁto per descansar i ara vull començar
a estudiar txec. Llavors, sobre les 16.30 torno a marxar i a
les 19.30 acabem, així que a les 20.30 ja estic sopant, porto
horari europeu (riu). Viatgem cada dues setmanes quan hi
ha Eurolliga perquè, els viatges de la lliga txeca, el més
llarg és de 4 hores amb autobús, així que marxem el mateix
dia.
Què és el que més t’agrada del teu dia a dia, del teu ritme
de vida?
Sobretot que cada dia és un dia nou, no passa res si has fet
un altre entrenament per la tarda o l’endemà en tens un
altre i pots esborrar el d’ahir.

botiga ha anat creixent mica en mica, la
veritat és que tothom que hi ve es queda
impressionat del treball que fem perquè
tot és fet a mà i, sobretot, és alguna
cosa única i molt diferent al que estem
acostumats a veure.

Sí, des de petita sempre he ajudat la
meva mare a la cuina.

Deixa’m preguntar-te també per la
gastronomia, t’agrada cuinar?

“Estic molt bé al club, és
molt familiar, tenim
objectius però mai
trobaràs una mala cara
per haver perdut”

Quin és el plat que et surt més bé?
Diuen que la truita de patates em surt
molt bona així que m’ho hauré de creure.

I el que t’agrada més menjar?
M’agrada molt menjar així que no tinc
cap problema, fa bastant temps que m’he
aﬁcionat al sushi.
Quina és l’alimentació que ha seguir una
bona esportista?
Sobretot una dieta molt equilibrada, jo
intento menjar de tot, però sobretot fruita
i verdura a part que m’agrada molt.
Els dies de competició menjo pasta o
arròs.
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Digui’m un menjar que li reporti algun
record de joventut.
El suquet de peix. Quan la meva àvia —
que cuinava molt bé— en feia m’agradava
molt sentir-ne l’olor i m’ha quedat marcat.
Quan hi penso em transporta de manera
automàtica a aquella època.

Perfil d’home

Pere Vila i Fulcarà

“Hi ha alguna cosa més
gustosa que la bona olor
que fa la ceba quan es
comença a fer un sofregit?”

de l’aposta que fa anys es va fer per a aquest
segment del turisme, el qual ha funcionat de
manera molt positiva.
Podem aﬁrmar que Llançà s’ha educat
molt en l’àmbit gastronòmic.
A Llançà s’ha mimat la cuina i s’ha cregut

Hi ha bons cuiners a la seva família?
La meva mare. Era la cuinera de l’escola de
Llançà, i ho feia realment bé. Pel que fa a
mi, em vaig haver d’espavilar quan vaig anar
a estudiar a Girona, i em defenso prou bé.

President de la
Diputació de Girona

Li agrada cuinar?
M’agrada. Em serveix com a hobby, malgrat
que ho faig menys del que voldria. A casa és
una tasca que, en la mesura del possible,
ens anem combinant entre tots.

“Sóc un fervent admirador de la cuina cata
catalana de tota la vida,
però també estic molt a favor que la cuina evolucioni i innovi”
vi
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Pere Vila va introdu
introduir-se
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i -se
en el món de la política
quan era jovenet.
Sobre la gastronomia opina
que és una disciplina que es pot
comparar a la moda on, sovint,
les propostes trencadores són
les que permeten evolucionar.

Com va entrar en el món de la política?
?
Treballava a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt
Empordà (EHAE) amb un company, en Dan Miró,
i ell formava part de l’organització Joventut
Nacionalista de Catalunya (JNC). El 1994 vam
començar a parlar de la possibilitat de crear un
col·lectiu de la JNC de Llançà i, ﬁnalment, ens hi
vam engrescar. Aleshores tenia vint-i-dos anys.
En què ha canviat la política d’ara respecte a
com era quan va començar?
Hi havia més conﬁança en els polítics. Aquest
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propostes i més si aquestes són un reclam.
Ho veiem en altres àmbits, com per exemple
en el de la moda: en un moment determinat
hi ha algú que casa un vestit d’americana i
pantalons amb unes vambes. El món de la
també ha d’evolucionar —i ho està
cuina tam
fent— en aquest sentit. Hi ha experiències
que fa vint anys eren inexplicables i que ara,
les noves generacions, les plantegen i les
executen a
amb èxit. Sóc un fervent admirador
cuina catalana de tota la vida, però
de la cuin
estic molt a favor que la cuina
també es
evolucioni i innovi.
Llançà té un dels millors restaurants i un
gran cuin
cuiner, Paco Pérez. Ha anat bé això
municipi?
per al mu
Tenim la sort de tenir un restaurant amb
du
d
ues estr
dues
estrelles Michelin, a més d’altres
restaurants
re
est
staurant fantàstics que ens han situat
una població, gastronòmicament
ccom
co
om a u
parlant, ben posicionada. Aquest mèrit
correspon a les persones que han volgut
fer un ccanvi tectònic dins dels seus
establime
establiments. Hi han fet reformes, n’han
modernitzat les cartes... Ara bé, cal tenir
modernitz
que aquestes iniciatives són hereves
present qu

en les seves possibilitats. També, tenim sort
que el producte marí el tenim a l’abast, un
fet que aporta un plus de qualitat innegable.
De la mateixa manera, quan s’ha hagut de
mirar fora per aconseguir nous productes
i enriquir la nostra cuina també s’ha fet.
Tenim un mercat d’aliments excels que es
diu Alt Empordà i que la gent valora molt.
Què li diria a una persona jove que vol
treballar de cuiner o cambrer?
El primer que li diria és que tingui clar que
estima aquesta professió, perquè sovint no
és una tasca fàcil, ja que requereix moltes
hores. Per mi té un gran reconeixement i
crec que cada vegada hi ha més gent que
valora la tasca que fan els hostalers. S’ha de
ser molt conscient, però, que per dedicars’hi cal un somriure als llavis i no mirar gaire
el rellotge.
La cuina tradicional va de cap a caiguda?
No, i no hi anirà mai. De fet, els plats més
soﬁsticats tenen en la base la cuina de tota
la vida. A Catalunya aquesta idea és molt
present, de manera que les receptes de
sempre no moriran mai.

“Abans hi havia més confiança en els polítics.
Recup
Recuperar la confiança que la societat ha perdut per culpa
de la mala praxi d’alguns dirigents no és una feina ràpida
ni senzilla, però hi estem treballant basant-nos
en la sinceritat i honestedat”
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R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

David Saura
Restaurant Aiguaviva

Caneló de brandada
de bacallà
INGREDIENTS (per a 4 persones):

ELABORACIÓ:

• 4 creps
• Mousselina d'espinacs
(100 g d’espinacs,
200 ml. d’oli de gira-sol, 1 ou i sal)
• Brandada de bacallà
(400 g de bacallà al punt de sal,
50 ml. de nata líquida,
100 ml. d’oli d'oliva, una fulla de llorer
i 2 grans d'all)

• Infusionem els alls amb oli i el llorer.
• Fem la brandada amb el bacallà, la nata i l'oli infusionat. Un cop muntada la
brandada la deixem refredar.
• Bullim els espinacs i els deixem ben escorreguts.
• Fem la mousselina d'espinacs igual que una maionesa (oli, espinacs, ou, sal i ho
muntem amb el minipimer).
• Farcim el crep amb la brandada i l’hi donem forma de caneló.
• Napem el caneló amb la mousselina i gratinem.
• Acompanyarem el plat amb un bouquet d’enciams i decorarem amb una reducció
d’oporto o un coulís de pebrot vermell escalivat.

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

Cada divendres de 13:30 a 14 h

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

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”

Carrer Bonastruc de Porta, 4

·

Tel. 972 225 975

·

GIRONA
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Eva Olivares
www.evacuinera.cat

Llom de porc amb castanyes
És temps de castanyes així que les hem d’aproﬁtar per preparar plats guisats on hi donen
un toc molt agradable i únic. Les castanyes són dolces i lliguen molt bé amb carns magres.
Aquest guisat de llom de porc us recordarà els guisats de l’àvia
però trigarem molt menys temps, ja que el prepararem amb l’olla ràpida.

Som-hi!

Ingredients (per a 2 persones):
• 600 g de llom de porc
• 1 ceba
• 3 pastanagues
• 1 tomata madura
• 12 castanyes (en reservem 2 per a decorar)
• pebre mòlt
• 2 fulles de llorer
• 1 vas de vi blanc
• oli d’oliva
• sal

Fem un tall en forma de creu a les castanyes. En un cassó amb aigua
bullim les castanyes durant 10 minuts. Traiem l'aigua i reservem.
També les podríem coure al microones en un estoig de vapor durant
dos minuts i mig.
Llavors posem un raig d'oli d'oliva a l'olla ràpida i daurem el llom
pels dos costats. Traiem de l'olla i reservem.
En l'oli que ha deixat el llom tirem la ceba en juliana, la pastanaga a
rodanxes, el tomàquet i les 10 castanyes pelades.
Ho ofeguem tot durant uns 10 minuts. Llavors hi afegim el llom, el
vi i el llorer.
Hi afegim una mica d'aigua, tanquem l'olla i coem 8 minuts al nivell
2 de l’olla ràpida.
Emplatem i decorem amb les dues castanyes que hem reservat.
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Sarsuela de peix i marisc
Aquesta sarsuela de peix i marisc és perfecta per a qualsevol
celebració que tinguis, molt fàcil i ràpida de fer i queda de luxe.

Pilar Criado
Blog Les receptes que m’agraden

Preparació:
Pelem i piquem la ceba i els 2 grans d'all, reservem. Ratllem els
tomàquets i reservem la polpa ratllada. Escalfem el fumet i el
mantenim calent ﬁns el moment d'usar-lo.
Retirem les espines als ﬁlets d’orada, si n'hi ha. Després, tallem
cada ﬁlet en dos trossos per la meitat. Si els calamars són petits els
deixem sencers (ben nets) i, si són grans, els tallem a trossos grans.
Assequem tot el peix amb paper de cuina, salpebrem i enfarinem les
rodanxes de rap i els trossos d’orada. Reservem.
Fregim el fetge de rap per a la picada en una paella petita i el
reservem. No ho fem a la cassola on prepararem la sarsuela perquè
desprèn un oli molt fort de gust (i olor) i no volem que aquest gust
passi al nostre plat. Encara que no ho sembli el fetge fregit no és
gens fort, té un sabor i aroma a mar molt agradables i dóna un toc
deliciós a qualsevol cassola o arròs mariner. No us deixeu enganyar
per l'olor que desprèn en fregir-se amb l’oli.
Escalfem una mica d'oli d'oliva a la cassola on prepararem la
sarsuela i fregim les gambes i escamarlans salpebrats. Només mig
minut per cada costat, volta i volta, ja que es fan de seguida i no
volem que se'ns passin. Reservem.
Fregim els calamars també molt poca estona i a foc fort, reservem.
Fregim el peix enfarinat, si cal, afegim més oli a la cassola. Reservem.
A la cassola on hem fregit el peix i el marisc, preparem el sofregit,
afegim més oli, si cal. Fregim la ceba i l'all picats a foc baix ﬁns que
la ceba estigui ben daurada. Hi afegim el pebre vermell, donem unes
voltes i de seguida afegim a la cassola el tomàquet ratllat. Deixem
que el tomàquet també se sofregeixi i caramel·litzi, ha de quedar
sense res de líquid i ben brillant.
Ingredients (per a 4 persones):
• 1 orada en ﬁlets
• 4 rodanxes de rap
• 4 calamars petits (o, si són dels grans,
un tros per a cada comensal)
• 4 gambes i 4 cigales grans
• ½ kg de cloïsses grans
• 2 cullerades de farina per enfarinar el peix
• 1 ceba • 2 alls
• 1 culleradeta de pebre vermell
• 2 tomàquets ratllats
(o 4 cullerades de tomàquet triturat de qualitat)
• 200 ml de vermut blanc sec
• 1 litre de fumet de peix
• Sal i pebre negre mòlt i oli d'oliva verge extra
Per a la picada:
• 1 manat de julivert
• 1 gra d'all pelat
• 1 fetge de rap fregit
• 6 o 7 ametlles
• 1 llesca de pa torrat o fregit

Mentre es fa el sofregit, anem obrint les cloïsses al vapor, les
escorrem del líquid calent perquè no se segueixin coent i reservem.
El líquid que han deixat anar, colat, l'afegim al fumet.
Quan el sofregit ja està a punt, col·loquem de forma decorativa el
peix i els calamars a la cassola, deixem uns minuts perquè agaﬁn
temperatura, sacsejant la cassola perquè no se'ns enganxi, i sense
remoure el peix perquè no es desfaci. De seguida, afegim el vermut i
deixem que s'evapori l'alcohol, uns minuts a foc més aviat fort.
Afegim el fumet ben calent, ha de cobrir el peix. Baixem el foc i
sacsegem la cassola perquè es reparteixi bé per tot arreu. Deixem
coent uns cinc minuts i, mentrestant, preparem la picada.
Posem al vas de la batedora el fetge de rap fregit, la llesca de pa, la
dent d'all pelat, les ametlles, el julivert i un cullerot de fumet calent
i ho triturem tot junt.
Quan la cassola porta uns 5 minuts al foc amb el fumet, afegim les
gambes i els escamarlans per sobre, posades de forma decorativa,
i repartim per sobre la picada, tapem i ho deixem al foc un parell de
minuts més, apartem la cassola del foc i ja tenim la nostra sarsuela
a punt.
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Sopa Tom Yum de marisc
Sopa agredolça i picant tailandesa
Ingredients:
• 4 xampinyons
• 100 grams de bròquil
• 8 xampinyons xinesos de llauna
• 8 tomates Cherry
• 3 c/p de salsa de peix
• Suc d’1 llima
• 8 rodanxes de galanga fresca
• 8 fulles de llima Kafﬁr
• 1 branca de lemon grass
• 4 bitxos frescos tailandesos
• 4 branques de coriandre
• 12 grams de sucre de palma
• 50 grams de llet de coco
• 12 musclos frescos
• 2 sípies netes mitjanes 12/20
• 12 llagostins sencers Vanamei
• 12 cloïsses fresques
• 4 c/c pasta Tom Yam
• 4 c/c pasta chili
• Oli de gira-sol
• 1 litre d’aigua

Yonwang
Restaurant Mizuna THAI

Preparació
Pelar els llagostins deixant la cua. Fer-los un tall
a l’esquena i retirar el ﬁl del llagostí. Reservar els
caps.
Tallar el Lemon Grass en rodanxes, a 45 graus
en el sentit de la branca per tal que surtin més
allargades.
Coure els musclos i les cloïsses al vapor, colar el
suc i reservar. Deixar els musclos en mitja closca
amb carn.

Cocció:
Escalfar el wok i tirar-hi un raig d’oli de gira-sol.
Saltejar els caps de llagostins ﬁns que estiguin
daurats. Aixafar els caps perquè surti el suc. Afegir
al wok l’aigua, el lemon grass, tallat en rodanxes
ﬁnes; la galanga, les sípies, el bròquil i els xampinyons. A continuació, afegir-hi la pasta Tom Yum, la
pasta de gambes i el sucre de palma.
Bullir durant 2 minuts. Afegir al wok les cues de
llagostins, els musclos, les cloïsses, les tomates
Cherry, els bitxos i les fulles de Kafﬁr. Bullir durant
1 minut perquè es coguin els llagostins.
Amb el foc apagat, afegir el suc de llima, la llet de
coco i la salsa de peix. Returar els musclos i les
cloïsses.

Gastronomia asiàtica que fusiona
els plats de la cuina xinesa,
japonesa i tailandesa.
Situat a la zona Devesa, ofereix un nou
ventall de gastronomia per sortir de la rutina.
c/ Riu Güell, 60-64 | 17005 - Girona

www.mizunathai.cat
info@mizunathai.com
Horari: 12.00-16.30 | 20.00-00.00
Preu Menú: 11€
Tres plats + beguda + postres

Pàrquing Gratuït
Segueix-nos a:
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Aleix Devant
Xef del 9 Burg

Escudella i tac de carn d’olla
9 Burg
Ingredients (per a 4 persones):
• 4 cuixetes de pollastre
• 1 os salat
• 1/4 de gallina
• 1 tall de cansalada
• 1 tall de vedella
• 2 tires de costelló
• 1 peu de porc partit per la meitat
• 1 botifarra negra
• 1 pilota
• 1 carcassa de pollastre
• 1 os de pernil
• 4 patates
• 4 pastanaga
• 2 porros
• Pasta de galets

Per a l'escudella
Posar en una olla a bullir tots els ingredients excepte les patates, la pasta i la pastanaga.
Al cap d'unes 3 hores, retirar del foc la carn i reservar.
Afegir-hi les patates, les pastanagues i els porros.
Posar-ho a bullir uns 10-15 minuts i anar afegint aigua si és necessari, i anem treien la
grassa.
Retirem la verdura i afegim la pasta de galets i deixem que bulli 5 minuts.
Retirem la pasta i ja tenim el caldo a punt.
Pel tac de carn d'olla:
Desossem i desmaneguem la carn i la posem en un motlle encamisat amb ﬁlm. S'ha de
fer amb la carn calenta.
Premsem i reservem 2 hores a la nevera.
Per servir:
Tallem un tall del premsat, el marquem a la planxa amb oli ben calent i el posem al plat
juntament amb un gotet d'escudella i unes patates i pastanaga al costat.
Bon proﬁt!!!
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Lluís Blanch
PASTISSER
*Postres elaborades a l’Aula
Gastronòmica del Mercat de Salt

Coca de ratafia
Ingredients:
• 6 rovells d’ou
• 300 g de sucre
• 200 cc de rataﬁa
• 165 cc de llet
• 150 cc d’oli d’oliva
• 6 clares d’ou
• 75 g de sucre
• 525 g de farina ﬂuixa
• 20 g de llevat

Elaboració:

- De dilluns a divendres 12€

Barrejar els rovells d’ou i el sucre, la llet, l’oli i la rataﬁa. Reservem. Muntem les clares
d’ou amb el sucre a punt de neu. Barrejar la farina i el llevat amb la mescal dels rovells.
Tot seguit, afegir-hi les clares a poc a poc. Omplir el motlle i coure’l al forn a 160º uns 35
minuts.

- Dissabtes, diumenges i festius 15€

Història:

- Els menors de 8 anys,

OBERT de 12 a 16 h
i de 19 a 22 h

9€ tots els dies

De les moltes maneres de fer una coca, una de molt tradicional de casa nostra és aquesta:
la de rataﬁa. La rataﬁa és un licor que s’obté en maceració en aiguardent, sucre, diferents
tipus d’espècies (nou moscada, canyella,...), fruits (llimona, taronja, nous verdes,...),
herbes (marialluïsa, menta, farigola, romaní,....), així com més de cent varietats.
Normalment, es prepara pels vols de Sant Joan que és quan estan en el seu moment
òptim. Es deixa macerar a sol i serena durant 40 dies. Un cop passat aquest temps, es cola
el líquid i ja tenim la rataﬁa feta.
Aquest líquid tan apreciat és un bon aliat en cuina i pastisseria. S’usa en bones elaboracions
culinàries i una inﬁnitat de postres.

Ctra. Aeroport, s/n
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
webmaster@hotmail.com
Per a reserves truqueu al telèfon 972 47 34 33
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Sablé bretón

Florencia Raimundo
Xef pastisseria CRUMB

Ingredients pel Sablé bretón:
250 grams de mantega pomada
250 grams de sucre
160 grams de rovells
300 grams de farina ﬂuixa
30 grams d’impulsor
9 grams de sal
Ingredients per la melmelada d’albercoc:
500 grams de puré d’albercocs
250 grams de sucre
12 grams de pectina NH
6 grams d’àcid cítric (diluït en aigua)
Ingredients pel cremós de xocolata blanca i vainilla:
500 grams de nata
50 grams de sucre
60 grams de rovells d’ou
1 branca de vainilla
5 grams de fulles de gelatina
340 grams de cobertura blanca
Procediment
Muntar la mantega pomada amb el sucre. Afegir-hi en forma de ﬁl els rovells ﬁns que estiguin ben integrats. Tamisar la farina i
l’impulsor i barrejar-hi la sal. Afegir els productes secs a la barreja ﬁns que quedin ben integrats. Col·locar-la en una màniga i farcir
els motlles de semiesfera de silicona. Posar al forn a 170º i quan la massa pugi i estigui lleugerament daurada, amb una cullera,
rebaixar els contorns per formar la cavitat on hi anirà el farcit. Acabar la cocció a 160º. Desemmotllar i deixar refredar.
Per fer la melmelada d’albercoc, barrejar el puré d’albercoc amb la meitat del sucre. Coure a foc mig. Quan arribi als 40º, afegir en
forma de pluja la pectina barrejada amb la resta del sucre. Barrejar bé i fer bullir. Retirar del foc, afegir l’àcid cítric diluït en aigua,
barrejar bé, col·locar en un recipient i deixar refredar. Col·locar a la nevera.
Per elaborar el cremós de xocolata i vainilla, escalfar la nata amb la vainilla raspada i infusionar 15 minuts. Retirar les branques.
Barrejar els rovells i el sucre i afegir la nata. Remoure bé i posar al foc, sense deixar de remenar, ﬁns arribar als 84º. Retirar del foc,
afegir la gelatina prèviament hidratada en aigua freda, i ben escorreguda, i vessar-ho tot sobre la xocolata blanca. Emulsionar bé.
Col·locar en un bol i tapar amb ﬁlm a contacte. Deixar reposar a la nevera durant 24 hores.
Muntatge
Muntar a la batedora el cremós de xocolata blanca i vainilla i col·locar-lo en una mànega amb boqueta llisa.
Col·locar en el centre de cada base de Sablé bretón una cullerada petita de melmelada d’albercoc. Farcir amb la crema de xocolata
blanca i vainilla i fer 4 o 5 puntes. Decorar amb maduixes fresques i pintar amb gelatina neutre.

DISTRIBUÏDOR DE CEPSA
- Venda de Gasoil a domicili A - B i C
- També lubricants per a l’automoció i la indústria.

SEMPRE AL MILLOR PREU GARANTITZAT!!!
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Viu cuidant-te

Viu cuidant-te

ens proporciona una elevada concentració
d’antocianines, àcids orgànics, tanins i
polifenols
(250mg/100ml),
comparable
amb la del vi negre (203mg/100ml) i molt
superior a la del te verd (103mg/100ml), molt
apreciats per la seva capacitat antioxidant.

Bolets
Marta Cot

Nutrients en quantitat i de qualitat

Dietista - Nutricionista

PER A QUÍ POT SER BENEFICIÓS?

Cada vegada som més els que apreciem les qualitats dels fongs comestibles, ja que són un aliment
amb una extensa varietat de formes, colors i aromes, i formats per components nutritius
molt variats i interessants. Però els bolets no sempre estan a disposició de qualsevol,
de fet els silvestres apareixen en aquells mesos en que la temperatura és fresca
i les pluges abundants, és a dir, a la tardor.

ELS BOLETS TENEN UN PERFIL
NUTRICIONAL SIMILAR AL GRUP DE
VERDURES – HORTALISSES, I SÓN MOLT
RECOMANABLES PER SEGUIR UNA
DIETA EQUILIBRADA I SALUDABLE

vegetal, tampoc colesterol. El seu baix
contingut en hidrats de carboni digeribles
i assimilables és molt interessant, ja que
els proporciona un índex glucèmic baix. Els
nivells de ﬁbra són signiﬁcatius (2-2,5g ﬁbra
/ 100g aliment) i tenen una concentració
signiﬁcativa o alta en sals minerals com el
potassi, coure, crom, iode i fòsfor, així com
de vitamines A, D i del grup B (B2, B3 i B5).
A més, ens aporten molt poca quantitat
de sodi i, també, tenen una alta capacitat
antioxidant.
Resumint, els bolets són un aliment amb
baix valor energètic, contingut en grasses,
sucres i sodi i una bona font de ﬁbra,
vitamines i sals minerals.

PER A QUÍ POT SER BENEFICIÓS?
PROPIETATS NUTRICIONALS
Els bolets són un aliment amb un baix
contingut calòric (30kcal/100g aliment),
pel seu escàs contingut en macronutrients
energètics (grasses i hidrats de carboni)
i pel seu alt contingut en aigua (93%),
i que destaquen per aportar quantitats
signiﬁcatives de vitamines i sals minerals.
Així doncs, pràcticament no contenen lípids
(1%) ni proteïnes (3%) i, al ser d’origen

Els bolets són aliments recomanables
per ajudar a regular les hiperlipèmies i
hipercolesterolèmies, ja que impedeixen
l’absorció del colesterol en el tub digestiu i
tenen quantitats nul·les de grasses i, també,
poden introduir-se en el marc d’una dieta
saludable com a prevenció de patologies
cardiovasculars. Poden ser un aliment
important en dietes per a diabètics ja que
augmenten poc les glucèmies. També, poden

ajudar a competir contra al restrenyiment
ja que regulen la motilitat gastrointestinal,
gràcies a la seva capacitat de retenir
aigua. Són útils en dietes d’aprimament
o hipocalòriques per combatre l’obesitat
i, en la dieta habitual, per evitar el risc de
sobrepès, ja que són saciants i hipocalòrics,
sempre i quan siguin elaborades de manera
senzilla, és a dir, amb poc greix. També,
són recomanables en dietes hiposòdiques
destinades a controlar la hipertensió arterial
i la retenció de líquids, pel seu baix contingut
en sodi.

TREU-N’HI PARTIT!
Els bolets poden formar, per si sols, un plat
únic (remenats, farcits o en puré), però també es poden introduir en amanides o com
a guarnició d’altres plats (carn, peix o ous).
Si els més petits no accepten menjar-ne podem “amagar-los” en croquetes, vegetals
farcits (tomàquet, albergínia, carabassó,
etc.), paelles, canalons o afegir-los en una
pizza.
Pel que fa la cocció, es poden cuinar rostits,
al forn, a la planxa, bullits, al vapor i, alguns
d’ells, ﬁns i tot podem consumir-los crus,
com seria el cas dels xampinyons.

Magrana
Agradable i atractiva
Aporta colors i nutrients a la
tardor que t’ajudin a
mantenir-te alegre i amb
energia. Elabora els teus àpats
amb una fruita de temporada i
de proximitat, molt especial.
La magrana procedeix del
magraner, arbre molt corrent en
el nostre país, i es caracteritza
per tenir una forma arrodonida
amb una gruixuda coberta i
molts grans comestibles d’un
color vermell brillant. S’utilitza
principalment en la cuina però
la indústria farmacèutica també
aproﬁta les seves propietats.

EL SEU CULTIU S’EXTÉN ENTRE EL
MES DE SETEMBRE FINS A GENER,
TOT I QUE ELS MILLORS FRUITS SÓN
RECOL·LECTATS ENTRE OCTUBRE I
DESEMBRE

La seva composició determina la magrana
com una fruita amb un potencial elevat
antioxidant, en què tota la població se’n
podria beneﬁciar. De fet, la magrana ens
pot ajudar a frenar l’envelliment, l’aparició
de malalties degeneratives del sistema
nerviós (alzheimer) i de determinats tipus
de càncer (pròstata i colon). També, és una
fruita apropiada en casos d’hiperuricèmia
(gota) o litiasis renal per sals d’àcid úric,
ja que afavoreix l’eliminació de l’àcid úric
i de les seves sals a través de l’orina.
Interessant, davant de diarrees infeccioses,
còlics intestinals, ﬂatulències i estómacs
delicats, ja que la magrana és astringent
i antiinﬂamatòria. Idònia en pautes
d’aprimament pel seu baix valor calòric i
elevada densitat nutricional.

TREU-N’HI PARTIT!

PROPIETATS NUTRICIONALS
La magrana destaca per tenir un valor calòric
baix (61.5kcal/100g), ja que conté molta aigua
(80%) i poques grasses (0.3%) i proteïnes
(1%). Pel que fa les vitamines és rellevant
en vitamina C (20mg/100g) i vitamines del
grup B, sobretot l’àcid fòlic (29mcg/100g) i
la niacina (0.30mg/100g). També, ens aporta
quantitats considerables de minerals com el
potassi (247mg/100g), el calci (13mg/100g)
i el magnesi (6mg/100g). I, a més a més,

La magrana és una fruita de gust agradable
i color atractiu que ens ofereix importants
propietats nutricionals i terapèutiques,
però la diﬁcultat d’extraure els seus grans
disminueix la ingesta per part de la població.
Una forma fàcil de dur-ho a terme consisteix
en tallar la fruita per la meitat, agafarne una mitja part, forçar una mica perquè
s’aﬂuixin els grans, i sobre un recipient, amb
el tall cara baix, colpejar la pell amb el fons
d’una cullera gran mentre se li va donant
voltes amb la mà.
Un cop tinguem els grans podrem utilitzar-los en l’elaboració dels esmorzars, afegint-los als cereals de l’esmorzar, en postres
(macedònia, arròs amb llet, crema catalana,
etc), en amanides, en plats principals i sucs.

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

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

El PREMI del nostre ESFORÇ
és la vostra SATISFACCIÓ!
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El racó de l’Acadèmia

Nadal, dieta i salut
Des de ja fa molt temps la gastronomia nadalenca es percep
com un veritable risc per a la nostra dieta. La informació de com
superar, reequilibrar, neutralitzar o compensar aquests dies és
un clàssic que envaeix qualsevol mitjà de comunicació. El Nadal
és quasi un perill per a la salut...Tant és així que aquesta idea
por arribar a diluir el plaer i el privilegi que suposa la cuina nadalenca. Més que això. Aquesta idea fa molt difícil que es pugui
pensar, ni per un moment, que la gastronomia nadalenca té els
seus avantatges nutricionals. I no és just. Posem les menges
nadalenques com a culpables dels excessos quan en realitat el
que fa que el Nadal sigui poc “saludable” són els nostres propis hàbits dietètics i la manca de voluntat que tenim per fer les
coses bé….
Vejam, analitzem una mica alguns plats típics d’aquestes festes.
És indubtable que la tradicional escudella de Nadal és un plat
contundent, depenent, està clar, de com es faci, però és obvi que
és energètic. Ara bé, alhora és un plat molt nutritiu i ple de proteïnes, ﬁbra, minerals i vitamines. Podríem dir que l’escudella
és un veritable i complert plat únic.... I com que és un bullit no
té la fortor ni els problemes del plats fregits o guisats, sense
oblidar que és un plat per a totes les butxaques, que també és
important…
Parlem també del capó o del gall d’indi farcits. Són aliments
proteics de primera qualitat que per desgràcia no mengem gaire
sovint la resta de l’any. Proteïnes, ferro i zinc podem dir que són
les aportacions més remarcables d’aquest plat. A més, el menú
nadalenc té unes de les postres dolces més cardiosaludables
que existeixen, el torró. Especialment si parlem de torró tradicional. Amb més d’un 50% de fruit secs, és un veritable plaer
ple de calci, vitamina E i antioxidants. On està veritablement el
problema? No és amb els plats tradicionals de Nadal, és amb la
dosi i com els mengem. El problema està en que les racions són
excessives, els aperitiu, cansadament inacabables i, sovint, som
molt generosos amb les begudes alcohòliques. Aquest és el veritable problema. Que la festa es relaciona no tan sols amb uns
plats determinats i una tradició, si no amb una superabundància
del tot innecessària. Segurament fa unes quantes dècades, durant el segle passat, seria molt més comprensible....

Dra. Magda Carlas
Nutricionista
Un altra cosa és que, durant les vacances nadalenques, ens oblidem, no tan sols del gimnàs, sinó de tot tipus de moviment que
no vagi més enllà del sofà…. com si a l’exterior les temperatures
fossin siberianes....
Així doncs no diguem que la gastronomia nadalenca és un perill. Diguem millor que el perill és el que fem nosaltres amb el
menjar nadalenc. De fet, els menús nadalencs són molt nutritius
i interessants.
Tot això sense comptar que el Nadal té punts absolutament positius per la salut. Un d’ells és que, durant els àpats festius, hi
ha temps per enraonar i fer grans sobretaules. El temps és un
luxe i cal tenir-ho en compte. El fet de planiﬁcar curosament el
menú i comprar aliments de més qualitat del que ho fem habitualment, és també molt positiu. L’entorn i l’ambientació que
donem a la taula durant aquestes festes és evident que també
ajuda. Vaja, que més enllà del menú, hi ha molts factors d’allò
més saludables.
Per últim, és obvi que no tot són avantatges a la taula nadalenca.
Però si ho analitzem bé, els aspectes més conﬂictius i indigestos, sovint, tenen poc a veure amb el contingut dels plats...

En ﬁ, gaudim del sabors del Nadal sense complexos perquè en
el món que vivim, més que mai, val la pena aproﬁtar els bons
moments.
Bon Nadal!!

Reserves al:

Esdeveniments per a grups,
menjar d’empreses, aniversaris,
casaments, comiats, reunions, etc...
màxim 50 persones

Tel. 972 29 62 69
E-mail: info@loft34.com

DIUMENGES TANCAT
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MOSSEGADES
Una estrella per Ca l’Arpa
El restaurant Ca l’Arpa de Banyoles ha estat l’únic restaurant
gironí que ha guanyat una nova estrella, la que havia perdut
l’any passat, en la gala de presentació de l’edició 2017 de la
Guia Michelin d’Espanya i Portugal. Amb aquesta nova distinció,
ja són 18 les estrelles Michelin repartides en 14 establiments
de les comarques gironines, tals com El Celler de Can Roca,
a Girona (3*), Les Cols, a Olot (2*), Miramar, a Llança (2*),
Casamar, a Llafranc (1*), La cuina de Can Simon, a Tossa de Mar
(1*), Ca l’Enric, a la Vall de Bianya (1*), Emporium, a Castelló
(1*), el Botic, a Corçà (1*), Massana, a Girona (1*), Fonda Xesc, a
Gombrèn (1*), Els Tinars, a Llagostera (1*), Els Brancs, a Roses
(1*) i Ca l’Arpa, a Banyoles (1*). Enhorabona a tots!

Premi Ruinart Challenge 2016
per Rafael Sabardí
Rafael Sabardí, sommelier del restaurant Roser 2 de l’Escala ha
guanyat el prestigiós premi Ruinart Challenge 2016 d’Espanya,
organitzat per l’emblemàtica Maison de Champagne Ruinart.
Sabadí va haver d’identiﬁcar quatre vins escumosos, fer-ne
l’analisi sensorial, determinar el temps de maduració del
producte, així com la temperatura de servei i les harmonies amb
diferents plats. Per a Sabardí, el premi és “una satisfacció molt
gran perquè representa un premi importantíssim en el sector i té
una destacada projecció internacional”.

Premi Incorpora a la Taverna de l’Abat
Felicitats a la Isabel Masó de la Taverna de l’Abat per haver
aconseguit un Premi Incorpora dins el programa de l’Obra
Social “La Caixa”. Des de fa anys que la Taverna col·labora
amb diferents organitzacions en la contractació de personal
en risc d’exclusió social. Masó s’ha mostrat molt agraïda a
l’Obra Social La Caixa i a totes les entitats que fan possible
que els col·lectius més vulnerables puguin recuperar un lloc
en la societat.
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de bacallà, l’arròs cremós amb gambes
de Palamós i bolets, o els peus de porc
desossats cruixents amb escamarlans.

Reportatge

Una terrassa i un menjador amb vistes
privilegiades
Situat a primera línia de mar, en qualsevol
època de l’any, esmorzant, fent un aperitiu
o una copa, o bé dinant o sopant, des del
menjador i la terrassa del Restaurant
Llafranc, s’hi pot contemplar el paisatge que
envolta una de les millors cales de la Costa
Brava.

Cuina tradicional empordanesa i p
peix
de la Llotja de Palamós durant tot l’any
a primera línia de mar

“Amb l’entrada d’en Carles
s’hi afegeixen propostes
més avantguardistes,
elaborades amb el bon
producte del territori”

Els germans Josep, Manel
i Màrius Bisbe van fundar
l’Hotel Llafranc el 1958.
Van començar amb una barra
i la terrassa, però ben aviat
van ampliar els serveis amb
menjars, i al cap de pocs anys
amb habitacions.
La bona cuina, l’ambient
familiar, i el tarannà
empordanès i festiu dels tres
germans, van fer que aquest
establiment fos molt popular i
concorregut, i en pocs anys
un del més populars de la
Costa Brava.

de La Bisbal d’Empordà, recuit de Fonteta, i
verdures i llegums de l’horta.
És un dels pocs llocs del municipi obert
pràcticament durant tot l’any, i que sempre
ofereix cuina tradicional empordanesa, peix
fresc de la llotja, i un producte excepcional
com la ja anomenada Gamba de Palamós.
Especialment fora de la temporada
estiuenca, la pau i tranquil·litat de Llafranc i
de tot aquest entorn meravellós, afavoreixen
gaudir del plaer i el privilegi de fer un
bon àpat vora la xemeneia o en els espais
climatitzats.

La Garoinada és una de les primeres
campanyes gastronòmiques de Catalunya i
una de les més conegudes. Amb les garoines
com a producte central, va ser instaurada el
1992. Des d’aleshores, cada mes de gener,
que és quan les garoines o eriçons estan
en el seu millor moment; els restaurants
participants de la zona ofereixen plat i
menús amb aquest producte. El Restaurant
Llafranc hi és present des del primer any.

La garoina, la gamba i el Niu

Ara, qui porta el Restaurant Llafranc, és en Carles Bisbe, i des del 2013 el seu
ﬁll n’és el cap de cuina. En Carles Bisbe ﬁll, es va iniciar en l’oﬁci al costat d’en
Miquel Garcia i dels cuiners de l’establiment familiar, i va anar a millorar els seus
coneixements treballant amb destacats xefs, com en Toni Saez, Nando Jubany, Joan
Boix de Peramola, l’Óscar Bueno, i Quim Casellas, a més de formar part de l’equip
de cuina del Mas de Torrent. Un cop feta aquesta gira d’aprenentatge, va tornar
a l’establiment de la família per quedar-s’hi i aplicar-hi tot el que havia après.
Tot i que uns anys abans, a la carta de plats tradicionals, ja se n’hi havien
incorporat alguns amb un toc més modern, amb l’entrada d’en Carles a la
cuina, s’hi afegeixen propostes una mica més avantguardistes, elaborades
amb el bon producte del territori, i que combinen perfectament
amb els plats clàssics com els arrossos, suquets, i de “mar i
muntanya”, que mai s’han deixat de fer.
El xef Carlos Bisbe ﬁll, explica que “l’aposta és mantenir un
equilibri entre la cuina tradicional empordanesa, a partir
d’algunes receptes que vénen de la meva àvia Adela, i que
fa més de 50 anys que formen part de la carta del
restaurant, amb les pròpies, i una mica més modernes, que molt sovint sorgeixen reformulant
plats clàssics”.
Per exemple, les versions una mica més
evolucionades del pollastre amb llobregant,
les mandonguilles amb sèpia, carxofes i tripa

El Restaurant Llafranc és dels pocs que
en té la certiﬁcació “Gamba de Palamós” i
que l’avala com establiment que sempre
ofereix aquest producte únic i que forma
part de la “Marca de Garantia de Productes
de l’Empordà”. A més d’això, la presència
“del paisatge a la taula” amb producte
de qualitat, de temporada i de proximitat,
és permanent amb plats elaborats amb
vedella de Girona, els embotits de Can Fita

Fidels al producte emblemàtic del territori,
el restaurant Llafranc aproﬁta la bona època
de la gamba i la temporada baixa, per oferir
una campanya gastronòmica pròpia: La
Gambada. És aleshores quan ofereix una
acurada selecció de plats al voltant de la
gamba com el menú amb tàrtar de gamba,
arrossejat de gamba, i una bona ració de
gambes a la planxa.
El Restaurant Llafranc també participa en
altres campanyes gastronòmiques al llarg
de l’any, al costat d’altres establiments de la
zona, com són El Niu, o La Garoinada, que
comença aquest mes de gener.

Com cada any, ara ja preparen el seu Menú
de Cap d’Any, que com sempre combina
un àpat amb plats de la millor cuina i
gastronomia que ofereix aquest establiment
amb la part festiva que allarga la nit pels que
han sopat al Restaurant Llafranc, i pels que
hi vénen a celebrar l’entrada del nou any!
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LLIBRES

A partir del mes de GENER estarem al centre de la ciutat!
Amb els PLATS DE SEMPRE i amb NOVES IDEES.
Recorda que Can Manolo només n’hi ha un Can

Manolo Cinc

Carrer Güell, 58 - Edifici el Cinc Girona - Tel. 972 099 100
info@canmanolo.com - www.canmanolo.com
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GIROTEL
EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

• COLLVERD PRODUCTES DE L’ÀNEC
• BACALLÀ RAFOLS
• VINAGRES FORVM
• CAVIAROLI
• BOLETS PETRAS
• EMBOTITS ALEJANDRO

• FEM DINARS i SOPARS D’EMPRESA
AMB MENJADOR PRIVAT
• CUINA CASOLANA
• PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

•
•
•
•
•
•

SOBRASSADA LA LUNA
CAVIAR NACARII
FORMATGES MARQUESADO DE HITA
PERNILS I EMBOTITS IBÈRICS
LLAMÀNTOL I VIEIRES SHELLFISH
AT ROCA

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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Els Còctels

La Vinya

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

Barmaid professional

La fructífera aportació de les dones
en el món del vi

LA BRASA DE QUART
M e n ú

La dona ha participat en el món del vi durant molts segles i
de diferents maneres. Són famoses sobretot les "vídues" del
champagne com madame Pommery, Lily Bollinger, anomenada
"Tante Lily ", i sens dubte, la Gran Dama del Champagne, madame
Ponsardin, vídua de Clicquot, que es va casar en un celler i que,
posteriorment, va portar, encertadament durant molts anys, les
regnes del negoci. És remarcable també, en el nostre país, la
extraordinària tasca de Dolors Sala, vídua Ferrer de Freixenet que,
amb l'ajuda de la seva ﬁlla Pilar, assumeix la gestió de l'empresa
familiar gairebé partint de zero, amb una feina àrdua i heroica,
ﬁns que es va fer càrrec de la gestió el seu ﬁll Josep Ferrer i Sala.
Però jo voldria parlar ara de les "nostres" dones del món del
vi, de les comarques gironines, algunes involucrades des de fa
temps i d'altres molt joves que s’hi han implicat amb molta il·lusió
últimament. La gran dama de l'Empordà, per a mi, és l'Anna Maria
Oliveda, ﬁdel continuadora del negoci fundat per Josep Oliveda
i Joana Rigau. Al Castell de Peralada, la Dolors Vilamitjana i el
seu equip formen les encantadores hostesses que t'acompanyen
a la visita cultural del castell i degustació dels seus extraordinaris
vins. També vull fer referència a Anna Espelt, que ha sabut fer
realitat la il·lusió del seu avi Lluís Espelt. Carme Casacuberta
de Vinyes d'Olivardots, que ha portat el glamour de la capital a uns
terrenys als afores de Capmany. Maria Jesús de Polanco ha deixat
la capital de reino per establir-se sota els Àngels. L’encantadora
Núria Dalmau, al costat del seu marit i ﬁlls en un lloc enigmàtic i
solitari com Mas Estela, als peus de Sant Pere de Rodes. L’Esther
Martín és l’ambaixadora del celler Martin Faixó - Peraﬁta de
Cadaqués per a tot el món. La Mariona Parals, la tot terreny que
compagina l'educació dels seus petits ﬁlls amb la direcció d'un
restaurant i la comercialització dels vins que elabora el seu marit
al celler Roig-Parals de Mollet de Peralada. La Marta Sais, que
ha sabut donar un prestigi impensable als vins del Baix Empordà.
A la Cooperativa de Garriguella, la Natalia Duran ha portat els
seus vins a l'excel·lència. A La Vinyeta de Mollet de Peralada, la
Marta Pedra ha aportat la seva experiència de la Terra Alta per
fer tàndem amb Josep Serra. L'enoturisme d'altura el podem
trobar a Masia Serra de Cantallops de la mà de la Sílvia, esposa
de l'enòleg i amic Jaume Serra. La Marta Paret col·labora amb en
Bonﬁll per l’elaboració i comercialització dels vins del seu celler
Arché Pagès de Capmany. La Mare de Déu de la Vida de Cistella,
al costat del Celler Mas Vida, ha captivat l’Adriana Fernández que,
juntament amb la seva mare Maribel Riera, continuen la tasca
iniciada pel seu pare i marit Alberto Fernández. Cal senyalar la
incorporació de les "delﬁnes" que s'han incorporat amb molta
il·lusió als cellers familiars: la Gemma Roig de Mas Llunes,
Carlota Pena de Vinyes d'Olivardots i Marta Pairó, al costat
del seu pare al celler Pere Guardiola de Capmany. La famosa
dissenyadora de joies, Elsa Peretti a San Marti Vell elabora, en un
celler modèlic, l’anomenat Eccooci, els vins Mont Rodó que porten
el nom del volcà que hi ha dintre la ﬁnca. No pertanyen a cap
DO però són els autèntics vins del Gironès. A Calonge, es troba
el Mas Molla, on la Montse Molla s' incorpora després dels seus
estudis d'enologia i pràctiques en diferents cellers convencionals
i va decidir, molt encertadament, respectar l'elaboració familiar i
ancestral dels vins de pagès, tal i com es feien fa cents d'anys, la
qual cosa ha tingut el reconeixement de zona d'interès etnològic.
No voldria oblidar la Núria, l’Alícia i la Dolors dels Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Empordà que el gestionen
tan encertadament i estan sempre a la disposició de tot el que
sigui la promoció dels vins d'aquella comarca.

RESTAURANT
i

C a r t a

• Per a les festes de Nadal tenim obert cada d
dia
ia
• Menús per dinars i sopars d’empresa

Còctel Glühwein
Ingredients
• 1 litre de vi negre (opcional vi blanc)
• 7-8 beines de cardamom
• 4 estrelles d’anís
• 2-3 claus d’olor
• 5-6 boles de pebre negre
Nykteri’s Cocktail Bar
• Ratlladura de nou moscada
Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
• Pells de taronja i llimona
nykteriscocktailbar@gmail.com
• Sucre al gust
Aquest Glüwhein (o vi calent) no té cap misteri. Simplement, hem de
posar una cassola al foc amb tots els ingredients i escalfar-los sense
deixar que bullin per tal que el vi no perdi el seu contingut alcohòlic.
Una altra opció, seria infusionar els ingredients amb aigua i deixar-los
bullir un parell de minuts perquè deixessin anar tot el seu perfum i,
posteriorment, agregar el vi. El que sí és important és servir-lo calent.
En qualsevol cas, ens trobem davant d’una experiència de sabors i
d’aromes que ens transportarà als mercats nadalencs d’Alemanya o
de qualsevol país del nord o del centre d’Europa d’on és típic, sobretot
els mesos de novembre i desembre. A la Vall d’Aran i dels Pirineus,
se’l coneix com Vin Cau.

MENÚ i FESTA
... i al GENER ja tenim els CALÇOTS a punt!

De receptes, en podrem trobar un munt i és molt probable que cada
regió proposi la seva. Per exemple, a Itàlia o Suïssa s’utilitza vi blanc
en comptes del negre i en altres zones, s’afegeix a la barreja algun
tipus de destil·lat com ara vodka o rom.
Possiblement, el seu origen es troba en el Conditium Paradoxum, un
vi especiat que es prenia durant l’època de l’imperi Romà. Tanmateix,
a l’Edat Mitjana era molt típic veure Hipocràs o Clairet, uns vins
que també portaven espècies i que ens podrien recordar a l’actual
Glühwein.
Com veieu, avui us proposem una recepta ideal pels dies de festes
nadalenques. Un beuratge que escalfa el cos i reconforta l’esperit.
Vigileu però, us pot pujar al cap a la mateixa velocitat que us treu el
fred dels ossos. Salut!

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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GUIA GASTRONÒMICA DE NADAL
Ca la Maria

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.

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.

Restaurant Aiguaviva

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.

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 impresT. 972 394 221
sionant. Ampli pàrquing i terrassa interior per
Crta. Girona a Santa Coloma de
esmorzar, dinar o sopar.
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
Dia de Nadal i Sant Esteve TANCAT
barrestaurantaiguaviva@gmail.com Dia 31 Gran Revetlla de Cap d’Any.
Dilluns tancat
Del 2 al 10 de gener TANCAT PER VACANCES

Siloc

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

Gran nit de Cap d’Any amb menú de pica pica,
canelons de llobregant i segons a escollir entre:
espatlla de cabrit al forn o rap a la planxa amb
verduretes. Postres Traiten de París. Vins de Rioja i cava Brut Especial Freixenet, cafè i bossa
cotilló. Música en viu i a la matinada xocolata
amb xurros.
Preu 60 euros.
Reserves al tel. 650 745 555

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?

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.
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