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Editorial

Nutri... què?

Paco Baso

DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

Tinc greus dubtes sobre nutrició. Però és que m’emboliquen. No sé què menjar: això
té colesterol, això té sucre, això té sal, això té massa hidrats de carboni, això, massa
vitamines... Com deia el meu avi, tot allò que és bo, o t’engreixa o et mata. Em passo
tot el dia llegint els ingredients dels aliments, que si E-2, que si els ous porten la A…
I ja no parlem de pa. Que si de farina de kamut, amb civada, amb soja, amb llavors...
sembla una botiga prêt-à-porter.
Amb tot plegat, he arribat a la conclusió que el millor és menjar verdura, peix i carn a
la planxa. És clar que, si parles amb un o una nutricionista, et dirà que, un cop de tan
en tan, ja pots menjar un croissant o una mica de pastís però, en general, la recomanació és organitzar la nostra dieta al voltant de la fruita i la verdura. Resulta que et
passes mitja vida fent règim i vigilant el que mengem i, quan et fas gran, t’adones dels
bons plaers de la gastronomia que t’has perdut.
Estic d’acord que totes les masses piquen però no hauríem de deixar que, ni la calculadora per comptar calories, ni la llista d’ingredients de les etiquetes dels productes,
ens marquin la vida.
La nutrició és el principal aprofitament dels nutrients, és el manteniment de l’equilibri
hemostàtic de l’organisme. Penso que hem de saber trobar l’equilibri entre seguir
una dieta i estil de vida saludables i no renunciar als plaers que ens ofereix la nostra
gastronomia.
Que vagi de gust!

Sumari
Editorial p. 3 | Menja’t el cine. Woman on top p. 4 I La salsa de Toni Vallory. La primavera i l’alimentació p. 6 | El rebost nutricional d’Anna Costa.
La panxa cervesera: mite o realitat p. 4 I En portada. Selecció Regisa. L’Art del bon gust p. 10 | Perfil de dona. Rosa Duran. Guia turística p. 12
| Perfil d’home. Els Amics de les Arts p. 16 | La recepta d’Eva Oliveres. Brownie a la paella. 20 | La recepta de Pilar Criado. Bacallà a la llauna
amb mongetes de Santa Pau p. 22 | La recepta dolça de Lluís Blanch. Pasta de full amb crema de lemon curd p. 28 | La vinya d’Agustí Encesa.
Vi Hipocràs p. 30 | Els còctels de Mariona Vilanova. Mr. Hyde p. 30 | Viu cuidant-te. Flavonoides. Pigments naturals antioxidants p. 34 | El racó
de l’acadèmia. El calçot. Un producte de temporada molt nostre p. 40 I La recepta de Mizuna Thai. Tom Yum de mariscos p. 46 | La recepta d’en
David del restaurant Aiguaviva. Cocotxes de bacallà al pil-pil p. 48 | Guia gastronòmica. p.51
Edita: Girona Gastronòmica SCP. Av. L’amical Mauhausen, 64 · 17007 Girona. Tel. 972 093 358 | Director i editor: Paco Baso. pacobaso@gmail.com | Redactora: Marta
Avellaneda mavellaneda@gironagastronomica.cat | Consell de redacció: Paco Baso i Marta Avellaneda | Col·laboradors: Agustí Ensesa, Eva Godàs, Pitu Anaya, Toni Valloy,
Mariona Vilanova, Dra. Anna Costa i Lluís Blanch | Disseny i impressió: Impremta Pagès | Repartiment: Província de Girona, oficines de turisme, Cinemes Albèniz i Perpignan | Dipòsit Legal: Gi-1106-2012 | Girona Gastronòmica no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors. Només els seus autors en són responsables.
gironagastronomica.cat

4 | www.gironagastronomica.cat

Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

Woman on top
MOQUECA
La pel·lícula es va estrenar el maig del 2000 al Festival de Cannes i també va participar en el 48è Festival de San Sebastián al setembre.
La directora, Fina Torres (Veneçuela) explica que el guió la va atreure al primer moment de llegir la història que succeeix a Bahia. Aquesta va
ser la primera pel·lícula de Penélope Cruz com a protagonista parlant en anglès.
Explica l’actriu, que en aquell moment no tenia cap noció de cuina i menys de la criolla. El seu company de repartiment, Murilo Benicio, en
aquell moment, era tota una estrella a Brasil, tot i així, també va ser la seva primera pel·lícula de parla anglesa.
La filmació té lloc a Salvador de Bahia i a San Francisco.
La música brasilera és present en totes les escenes, samba, bossanova, chorro i forro. Algunes d’aquestes peces són interpretades pel cantant
local Paulinho Moska.
La Moqueca és un plat de peix, una mena d’estofat, que cal cuinar a foc lent amb diferents classes de verdures, llet de coco, oli de palma,
celiandre i pebre de malagueta. L’origen d’aquest plat és dels indígenes.
La pel·lícula no va tenir èxit ni de crítica ni de públic. La Fox no va recuperar el que hi va invertir.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: Estats Units

Isabel va néixer amb un do especial per la cuina, ella pot convertir en exquisits els plats més
vulgars. També és una seductora. Així conquereix el cor de Toninho. Per l’amor del seu estimat, renuncia a ser la millor xef del Brasil, però
les infidelitats del seu home la faran deixar el
seu país i viatjar a San Francisco amb la seva
amiga Mónica, per començar una nova vida com
a reina de la cuina.

ESTRENA: 2000
DIRECTOR: Fina Torres
GUIÓ: Vera Blasi
MÚSICA: Luis Bacalov i Paulinho Moska
FOTOGRAFIA: Thierry Arbogast
DURADA: 91 minuts
REPARTIMENT: Penélope Cruz, Murilo
Benicio, Harold Perrineau Jr, Mark
Feurestein, John de Lancie i Ana Gasteyer.

Pots trobar la revista
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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

La panxa cervesera: mite o realitat?
No es tracta d’una falsa creença, no; tot i que la relació entre el
consum de cervesa i “criar” grassa visceral no és la que se sol
pensar. Anem a veure què hi ha al darrere.

La primavera i l’alimentació
Quan arriba la primavera, després dels mesos d’hivern, hi ha
moltes coses en aquest món que es desperten. De la mateixa
manera que els ocells canten sense pausa, els fruiters s’omplen de flors que esclaten alegres davant els nostres ulls sense
previ avís i els camps agafen un fantàstic to verd, tendre, al
nostre cos també li passa una cosa semblant. A nosaltres no
ens surten fulles ni flors però si parem una mica d’atenció, si
dediquem uns moments a escoltar què ens diu el nostre cos,
ens adonarem que, en començar la primavera, ens espolsem
l’ensopiment, les ganes d’apalancament, ja no venen de gust
els vespres de llar de foc amb uns menjars forts, carregats de
greixos i sobretaules amb un bon whisky. El nostre organisme
es desperta amb ganes de fer coses. Arriba el bon temps i hi ha
moltes activitats a fer, per tant, ens hem de preparar per a ferles. Hem de carregar bé les piles per a gaudir tant com puguem
d’aquests lluminosos mesos de l’any, de dies llargs i nits que
sovint es queden curtes.
Però per a poder gaudir d’aquests mesos, en què la sang corre
intensament i amb força per les venes, amb ganes d’enamorar-se, d’anar a la platja o a fer rutes llargues amb bicicleta,
ens aniria bé depurar una mica el fetge de l’excés de sal i greixos que hem anat acumulant durant els mesos d’hivern. Ara
és el moment de reduir molt la carn i menjar molta fruita i
moltes verdures, especialment les verdes que ens aniran molt
bé per a tonificar el fetge. Lluny de fer règims estrictes o dietes
absurdes, cal fer servir la lògica. Allunyar els greixos saturats
i omplir-nos el cos d’ingredients saludables amb fibra: fruites
i verdures, cereals integrals, algues (imprescindibles si pretenem aprimar-nos), peixos, també sucs liquats de fruites i verdures o infusions d’herbes en lloc de begudes industrials ensucrades. Ara és el millor moment d’arraconar la pastisseria
industrial, les nocives cremes de cacau i les galetes per passar
a mossegar i mastegar fruita i verdura sense pietat. El nostre
cos ho agrairà i molt.

Si ens centrem en quantes quilocalories ingerim per cada quinto
o canya de cervesa (200 ml), 84 Kcal no ens semblen massa. Ni
tampoc les 138 Kcal d’una llauna o d’una mitjana de cervesa. No
tant per arribar a les 2.000 Kcal diàries promig que es recomana
ingerir, a través de la dieta, per un adult sa en el seu pes
saludable. I tampoc si considerem que “cap aliment o beguda
ens engreixa per si sol”. Però és que..., quan es comença a beure
una cervesa se sol continuar amb una altra, i amb unes altres; a
diferència del que passa quan ens prenem una llauna o ampolla
del refresc que sigui, a casa o a fora. I sí, la quantitat consumida
cada cop importa, com també la freqüència del seu consum;
que està molt vinculat en el context alimentari de cadascú. Ja
sabem que la cervesa sol acompanyar als àpats en els quals
optem per menjar pizzes, hamburgueses, anem de “tapeo”, i
per fer l’aperitiu. I també en solem prendre mentre televisem un
esdeveniment esportiu, i quan a casa ens disposem a preparar el
sopar, i amb el sopar, observant-ho com un moment de relaxació
dins la nostra quotidianitat. En tots aquests casos, rarament
se’n sol consumir només una (és així, o no?).
Per altra banda, l’índex glucèmic de la cervesa no és baix, sinó
alt: de 80 el de la sense alcohol, i de 120 el de la que conté
alcohol. I és que una vegada a dins, els seus components (sucres
i alcohol) passen a la sang molt ràpid; fet molt relacionable en
la conseqüent acumulació de grassa al teixit adipós abdominal.
Al respecte, una revisió científica datada de l’any 2013 conclou
que si es prenen cada cop volums de cervesa inferiors als 500
ml (és a dir, 2 quintos o 2 canyes o 1 mitjana), i només cervesa,
sense cap acompanyament com els indicats, aquest consum no
sembla afavorir per si sol un increment del greix abdominal.
I, per últim, per què la “panxa cervesera” sembla que només
afecta als homes? Perquè la testosterona és qui dicta on se’ls hi
ha d’acumular predominantment la grassa generada. I quan se
sobrepassa determinada edat, i hi ha una disminució palpable
de la massa muscular (i, per tant, de la despesa total diària),
qualsevol excés calòric (com pot ser el de cervesa i dels seus
acompanyants), és un factor predisposant d’aquesta acumulació
de grassa tant focalitzada.
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La 4a edició del Vívid
ofereix una selecció de cinquanta propostes
enoturístiques úniques de la Costa Brava

La cinquantena d’activitats impulsades
pel club de màrqueting de la Ruta del Vi
DO Empordà es reorganitzen territorialment, combinen diferents propostes com
ara una marxa popular a peu entre les
vinyes de Capmany, tastos en espais singulars com ara el Castell de Requesens i
el Monestir de Sant Pere de Rodes i nous
paquets per gaudir de diverses experiències. Aquestes són les principals novetats de la programació d’aquest any. En
aquesta edició es posa en marxa un nou
sistema de venda online per facilitar la
compra de les activitats del principal esdeveniment enoturístic de la Costa Brava
en el portal oficial del Vívid.
El festival Vívid, és una iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que rep el suport
i la participació del Consell Regulador de
la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques
del territori, així com de 104 socis que integren el Club de màrqueting de la Ruta
del Vi DO Empordà.

En la mateixa línia de millores, les activitats s’han agrupat per zones i setmanes
per concentrar-les cronològica i geogràficament amb l’objectiu de facilitar l’accés dels visitants i promoure la realització de més d’una experiència. Després de
la inauguració, el primer cap de setmana
d’abril, les activitats es distribuiran per
setmanes en aquestes zones: la plana de
l’Empordà, l’Albera, el Baix Empordà i el
cap de Creus.
El Vívid incorpora per primer cop un nou
sistema de venda online, a través del seu
web vivid.costabrava.org, amb l’objectiu
de poder comercialitzar els paquets amb
ofertes combinades i facilitar la compra
de les entrades de les diverses experiències per part dels usuaris.
Activitats destacables del Vívid
El tret de sortida del Vívid 2017 tindrà lloc
l’1 d’abril, al matí, amb la primera edició
d’una marxa popular amb tast de vins per
les vinyes de Capmany. Els participants
faran un recorregut de cinc quilòmetres
a peu entre vinyes i cellers del municipi
i acabaran l’activitat degustant vins DO
Empordà i fent un esmorzar popular.
Aquesta nova activitat serà la inauguració
de l’edició, que es complementarà, el mateix cap de setmana, amb la celebració de
l’#InstaVívid. La trobada d’instagramers
tindrà lloc diumenge al celler Brugarol

de Palamós, obra de l’estudi d’arquitectes RCR d’Olot, que acaben d’obtenir el
Premi Pritzker, considerat el Nobel de
l’arquitectura.
Una de les novetats més destacades
d’aquest any és la programació de tastos
en espais singulars, un valor afegit que
aporta el territori de l’Empordà. Entre
d’altres, es podran degustar els vins empordanesos al monestir de Sant Pere de
Rodes al capvespre, al Castell de Requesens, a la Torre de Can Mario del Museu
del Suro de Palafrugell o la Casa de l’Abat
de Llançà. En tots els casos, el tast inclou
la visita a l’edifici o a les instal·lacions on
se celebra. Del cartell també cal remarcar la inclusió, per primer cop, de paquets que combinen ofertes d’allotjament
o restauració amb activitats enoturístiques, com ara la proposta de les històriques cooperatives d’Espolla, Garriguella i
Empordàlia, que proposen visitar els tres
cellers en una mateixa jornada amb dinar
i berenar inclòs, o els paquets que combinen allotjament, restauració, spa i visita
a un celler.
Enocaiac a les finques ecològiques del
Cap de Creus; MonòlegWine; Vinyes i
dòlmens; Enosenderisme; Bike & Wine;
concerts de música maridats; menús
especials Vívid; activitats per a tota la família, i tastos de vins de tota mena (verticals, sensorials, secrets...) completen la
programació de l’esdeveniment.

Facebook:
facebook.com/rutadelvidoemporda
Twitter:
twitter.com/empordawine
Instagram:
instagram.com/empordawine
www.vivid.costabrava.org
#VÍVID #empordà
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En portada

Avinguda Mas Pins, 106-112 (polígon industrial | Riudellots de la Selva | Girona
972 47 70 79 | www.sregisa.com

36 anys al servei de l’alta restauració
Gerard Vilà i Jaume Calm van fundar Regisa el 1981. Una
empresa especialitzada en la distribució de productes d’alta
gamma per a la restauració i l’hostaleria, inicialment situada a
Girona, en unes naus de la carretera de Barcelona. En pocs anys
va ampliar les seves referències, i va incorporar nous perfils de
clients, entrant a les xarcuteries i carnisseries, i més tard ho va
fer amb les pastisseries. Al llarg d’aquests 36 anys ha esdevingut
pionera en el sector, i actualment compta amb 1.100 clients bona
part d’ells situats a les comarques gironines.
Per la seva aposta constant en la modernitat i en la millora de les
instal·lacions, incorporant les noves tecnologies, el 1999 Selecció
Regisa va ser una de les primeres empreses espanyoles que
va obtenir la certificació ISO 9002 (actualment ISO 9001:2008),
reconeixement que també avalava la qualitat dels seus productes
exclusius i del seu servei.
Va néixer per donar servei inicialment a les carnisseries i
xarcuteries de la demarcació gironina a partir de distribuir
embotits, pernils i formatges exclusius però, a poc a poc,
Selecció Regisa es va anar fent un lloc en el sector de l’hostaleria

fins a convertir aquest segment del mercat en la part més gran
del seu volum de negoci. La darrera branca de distribució que ha
introduït l’empresa es dirigeix al món de la pastisseria amb una
línia de xocolates i bombons que avui es troba sota la direcció
d’un dels fundadors de l’empresa, Jaume Calm.
L’alta qualitat ha estat sempre la seva pedra angular la qual,
amb el pas dels anys, s’ha anat reforçant ampliant la gamma
i varietat de productes, i millorant encara més la logística de
comercialització i distribució, amb les novetats introduïdes per
l’actual gerent, Carles Bagué.
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Selecció Regisa té actualment
un catàleg amb més de 2.500 referències
de diferents productes

Selecció Regisa té actualment un catàleg amb més de 2.500
referències diferents de productes,la majoria provinents de
Catalunya i l’Estat Espanyol, i d’altres d’exportació, sempre en la
línia de l’alta gamma gastronòmica.
Des d’arrossos, pastes, farines, llegums, passant per carns,
embotits, peixos, fins a làctics, vins o condiments, un dels
últims productes que ha introduït l’empresa en la seva àmplia
gamma són les croquetes Don Bocarte, les quals han estat
desenvolupades amb cuiners professionals, per aconseguir que
una mateixa croqueta tingui dos sabors diferents.

XX anys
de la Llotja de Xarcuteria
de Selecció Regisa
Des de fa 20 anys, i amb l’afany de donar a conèixer
als seus clients tot el potencial dels productes que
representa, l’empresa Regisa celebra la “Llotja de
Xarcuteria”. Una acció pionera, i la primera manifestació
de tallers i sessions en directe protagonitzades pels
millors cuiners i experts, pensada per a formar als seus
clients de forma altruista, i propiciar una trobada per
crear sinèrgies entre productors, elaboradors i el públic
assistent una vegada a l’any.
Des de fa 4 anys, aquesta Llotja i les sessions tècniques,
se celebren a les instal·lacions de la seu de Regisa, al
Polígon Industrial de Riudellots de La Selva, amb més
de 100 expositors i seguint amb les demostracions i
sessions tècniques a la pròpia Aula Regisa, situada dins
del mateix edifici, i concebuda per a poder fer activitats
semblants en petit format durant tot l’any amb qualsevol
acció que pugui interessar als seus clients.
El més interessant d’aquesta trobada anual, com explica
el president Gerard Vilà, és el contacte que es produeix
entre el client i el fabricant, els quals poden intercanviar
opinions i sensacions sobre el producte en qüestió.
Aquest any s’hi ha programat un taller sobre la tonyina
vermella Balfegó, l’empresa de l’Ametlla de Mar;
una classe pràctica a càrrec de l’empresa de foie de
Riudellots de la Selva, Imperia, i una classe magistral
de maridatge de formatges i vins.
Al llarg dels 20 anys de l’exposició, han passat per la
Llotja de Selecció Regisa destacats noms del món de
la cuina i de l’alimentació com els germans Porcel (3
estrelles Michelin), Jaume Subirós, del Motel Empordà,
el desaparegut Santi Santamaria, el sommelier Custodio
López, fundador de l’escola de sommeliers d’Espanya, o
els germans Roca, entre molts altres.
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Perfil de dona

Rosa Duran
Guia turística
“Ens pregunten molt si el pa amb tomata és veritat o és folklore”

Llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Rosa Duran fa 17 anys que es dedica
al sector turístic.
Membre del col·lectiu Guies de Girona i exdirectora del Punt de
Benvinguda, des de principis d’any que forma part de GICS (Girona Guide Service), una associació creada per fer un pas més
en noves tecnologies aplicades a les visites guiades.

D’on neix GICS?
Hem creat una associació que es diu GICS
(Girona Guide Service) perquè creiem que
s’ha de fer un pas endavant en les visites
guiades, usar noves tecnologies, donar
un servei molt especialitzat perquè avui
en dia qualsevol ve a Girona amb qualsevol tipus de guia i, d’alguna manera, els
que som d’aquí i ensenyem la ciutat des
d’un sentiment profund com a habitants
de la mateixa, hem d’estar en un nivell
superior. Tenim, per cert, la seu en un lloc
privilegiat de Girona, a la Pia Almoina.
Què expliqueu de diferent respecte a
una altra guia o associació?
Per exemple, farem visites a la catedral a
l’estiu, participem en projectes de ciutat
i intentem oferir un servei més integral.
Tenim una agència de viatges perquè puguem oferir més coses, no només el servei de guia.
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Com vas entrar en el món del turisme?
Vaig entrar-hi als 22 anys quan em va
sortir la possibilitat de treballar com a
guia acompanyant d’espanyols a l’estranger, concretament a Rússia perquè parlo
rus. A partir d’aquí vaig fer molts anys de
guia acompanyant fins que vaig decidir
quedar-me en el sector. Aleshores tenia
el títol de guia local i vaig començar a dedicar-me a la ciutat.
Com ha canviat l’interès del turista des
d’aleshores?
Per nosaltres com a guies, per exemple,
el que hi havia abans era, sobretot, el viatge de grup. Ara, en canvi, és el viatge
individual, que poden ser una colla de 20
amics, però vull dir aquell viatge que no
passa forçosament per agència, això és
el que puja. El nostre futur, sens dubte,
passa per organitzar una visita cada dia i
perquè la gent s’hi apunti individualment
i no a nivell global.
El turista vol participar més en el seu
viatge?
El que la gent vol és conèixer molt el lloc
on va. Això vol dir, per exemple, que és
molt important poder dir al client que ets
d’aquí, que tens un familiar que viu allà,
... perquè això et fa local i és el que la gent
vol. La gent busca, com en diríem en anglès, ser like a local per poder preguntar-te si t’agrada el pa amb tomata, per
exemple.
Quina importància dona la gent a l’oferta gastronòmica de cada lloc?
Molta, sens dubte. A nosaltres, grups de
fora, ens pregunten molt si el pa amb tomata és veritat o si només es tracta un
tema folklòric. A la gent li agrada molt
conèixer les coses locals.

Què més els crida l’atenció a part del pa
amb tomata?
A vegades et demanen que volen menjar local i els muntem una espècie de
pica-pica amb menjars molt locals: una
tapa de cargols, calamars a la romana,
patates d’Olot,... Sempre recomanem el
mar i muntanya, plats com la sèpia amb
pèsols, però hi ha tan pocs llocs que facin
mar i muntanya que em sembla que plegarem de dir-ho (riu).
Com ho feu, recomaneu restaurants
concrets?
A vegades ens ho demanen però no és
tant això sinó que en una visita guiada
que tu expliquis la ciutat també hi entra
la gastronomia. Els explicaràs que hi ha
una cosa que es diu botifarra dolça que
es pot convertir en un fuet dolç, que si van
a mercat ho podran veure, que potser els
en deixaran tastar un tros,... En una visita guiada, parlem de la gastronomia com
parlem de Joc de Trons o del Museu del
Cinema.
Cuines a casa?
Sí, cuino i com que visc sola em faig uns
cuinats que faig durar molt. Ahir, per
exemple, em vaig fer uns peus de porc
amb verduretes. Els vaig bullir i quan estaven cuits, hi vaig passar una mica de
verduretes que havia cuit prèviament.
Quin és el teu plat preferit?
La sèpia amb pèsols de la meva mare. No
una sèpia amb pèsols qualsevol, sinó la
de la meva mare.
Què t’agrada trobar quan et conviden a
dinar?
Un bon vi.

Què prepares quan tens gent a casa?
Si tinc convidats ja no m’atreveixo amb
l’arròs. Mira que em queda bo però només cal que vingui algú perquè no em
quedi bo. És més fàcil fer un peix al forn,
una orada al forn, un lluç. Uns amics bascos em van ensenyar un lluç al forn amb
pa torrat que és una absoluta meravella i
d’una senzillesa impressionant.
Hauríem de trobar més temps per cuinar?
Sí, però una cosa és trobar més temps i
l’altra és tenir el temps i fins i tot la paciència de fer una bona vedella amb bolets.
Requereix molt de temps, i elaboració,
que és el que tenien les nostres àvies.
Quin és el teu lloc preferit de Girona?
Torre Gironella. És un lloc molt tranquil.
Estàs a la ciutat però, en canvi, et pots aïllar completament per fer el que calgui.
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Perfil d’home

Els Amics de les Arts
“Quan anem fora, som tastaolletes,
ens agrada provar, que ens sorprenguin”

Amb quatre discos sota el braç, Els Amics de les Arts acaben de treure el seu últim treball,
Un estrany poder, que es va posar a la venda el passat 24 de febrer.
Abans de començar la seva gira de presentació, conversen una estona amb Girona Gastronòmica.
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Arts és molt clar. Fem alguna escapada,
alguna vegada hem fet alguna cançó en
anglès, en japonès perquè ens feia gràcia, un tribut a Bola de Drac, són les úniques aventures però només ho fem quan
té un sentit.

Com va sorgir la idea de muntar els
Amics de les Arts?
Va sorgir d’una convivència de pis a Barcelona. En els moments d’esbarjo tocàvem cançons i ens va semblar que aquelles cançons podien agradar i un dia ho
vam provar i avui som aquí.
Quina coincidència que tots fóssiu musics.
De fet, musicalment, en Dani era l’únic
que s’estava formant. Els altres érem
músics autodidactes, havíem fet solfeig
i així però ens dedicàvem a altres coses.
L’últim disc és el millor?
(tots rient) Sí, però en aquest cas és veritat. L’hem gravat entre Cornellà del Terri i Glasgow i amb un productor de luxe,
Tony Doogan. Teníem ganes que algú ens
mirés amb una mirada més neta perquè
aquí tothom ens coneix i teníem ganes de
treballar amb algú de fora i algú de talla
mundial com és el seu cas. Ha participat
en bandes sonores de Hollywood, i ens
ha sabut portar al límit, ens ha expandit
com a grup i la sonoritat i tot, estem molt
satisfets.
Quan ha durat el procés de gravació del
disc?
La duració pura i dura, a l’estudi tancats,
un mes però amb la preparació portem
un any i pico.
Ha està aquest any sabàtic?
Sabàtic que no ho és. Ho és de cara a
fora, de cara endins, estem preparant,
treballant, mirant els arranjaments, assajant els quatre. Després de la gira, vam
fer un mes de vacances.
Normalment als grups de pop no hi ha
un joc de veus com feu vosaltres.
Tots volíem cantar. Vam veure que uns feien uns greus, uns mitjos, i uns altres uns
aguts. També crec que cap dels quatre
som super cantants però hi ha una estranya màgia que quan sumes les 4 veus
queda bé.
Us heu plantejat cantar en castellà?
El grup ha nascut en català, per ser coherents, hem de cantar en català. Si volguéssim cantar en castellà, faríem un altre grup i faríem cançons en castellà. Jo
crec que el missatge dels Amics de les

Quan us tanqueu a preparar cançons, qui
escull el que heu de menjar, qui cuina?
Bona pregunta! Primer, sempre hi ha un
viatge a un supermercat, normalment
anem a la Molina, en un primer stage
que fem, en època de ningú. Aleshores
anem a un supermercat. Hi ha peculiaritats, l’Eduard és vegetarià i no menja blat.
Hem de dir que ens ho posa fàcil, ens diu
que nosaltres fem la nostra i que ell ja es
prepara el seu menú.
I cadascú cuina el seu plat?
No, no. En Dani és dels que cuina i l’Eduard, també al fer-se el seu propi menú.
I el dia del concert, com ho feu?
El pitjor dels músics és menjar el dia del
bolo, És el moment en què pitjor ho passem. Hi ha dues coses: o arribes i tens un
entrepà com a sopar o et conviden al restaurant del poble i, una hora i mitja abans
de tocar, et posen uns plats que, si te’ls
menges, entres rodolant a l’escenari.
Quin tipus de cuina us agrada?
Jo crec que hi ha dos tipus de cuina que
ens agrada i en això ens assemblem molt
els 4. Quan anem fora, som tastaolletes,
ens agrada provar, que ens sorprenguin.
Ens agrada descobrir restaurants i ens
atrau la cuina moderna, ens fa gràcia,
però també tenim l’altra vessant que sabem valorar: un trinxat, unes faves casolanes... Jo (Joan Enric), per exemple,
sóc d’una cooperativa que és molt poca
gent, formada per productors del Maresme i és molt interessant perquè a casa
podem menjar formatge de 10 cabres i
quan se’ls acaba la llet, ja no en podem
menjar. Coneixes el productor i els nens
veuen d’on venen els productes. És una
via molt interessant de recuperar aquest
producte de proximitat.
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MOSSEGADES

Les patates braves del bar
Sant Narcís

El bar Sant Narcís de la penya barcelonista, situat al barri de Sant Narcís de
Girona, a la plaça de l’Assumpció, és un
dels lloc emblemàtics on cal demanar
patates braves, a més d’altres plats
fets com es feien abans. En Paco és
la persona que ens hi porta en aquest
món senzill però estricte de la cuina
casolana. Al bar Sant Narcís hi té cabuda tothom, encara que sigui simpatitzant d’altres equips de futbol diferents
al Barça, les patates braves no tenen
equip.

Art i gastronomia a la pizzeria Tramonti

La pizzeria Tramonti de Roses presenta la pizza Posta de sol, una creació espectacular
d’una pizza basada en un quadre obra del gall xinador que té com a fons, una sirena.
La pizzeria Tramonti és especialista en pizzes que són obres d’art, amb formes i productes una varietat que difícilment trobarem en altres pizzeries. Aquesta és una unió
d’art i gastronomia.

Premi pel Charro catalán

Josep Pérez Abuyé, el Charro catalán,
ha rebut un dels premis més importants del país: el guardó Máximo Orgullo Hispano per la seva llarga trajectòria professional i social, lliurat en el
consolat de Mèxic a Barcelona. Pablo
Antonio Castro Zavala, president de la
International Associated Press of Las
Vegas EE.UU i president del Passeig
de les Estrelles, per primera vegada,
va viatjar amb el seu equip de govern,
des de Las Vegas fins a Barcelona i va
lliurar personalment el guardó a Pérez
Abuyé.

Nou temporades de Converses gironines

Lluís Arté i Víctor Gay són l’alma mater del programa Converses gironines de COPE
Catalunya i Andorra, que s’emet els dimarts de 13.00 a 13.30. Fa nou temporades que
està en antena i hi han passat els personatges gironins més destacats, des del molt
honorable president Carles Puigdemont, al bisbe de Girona, alcaldes de la majoria de
poblacions gironines, els presidents de la majoria de museus del territori i els diversos presidents de la Diputació de Girona, entre altres. Una entrevista que recorden de
forma especial és la que van fer a l’aleshores president de la patronal gironina FOEG,
Jordi Comas (EPD) i la seva senyora Carme Hospital.
Al principi, Converses gironines es feia des de l’Hotel Fornells Park, després va passar
a l’hotel Golf de Caldes de Malavella fins a acabar emetent-se des de l’Hotel Peninsular de Girona. En una ocasió, van fer el programa des de Mallorca perquè l’alcalde
era d’Olot però actualment, el Converses gironines s’emet des dels mateixos estudis
de COPE Girona.

· Menú diari a 12 e
· Menú caps de setmana a 17 e
· Menú infantil
· Obert cada dia
· Zona chill-Out
· Comunions, batejos, aniversaris
· Cafeteria amb terrasSa interior
per a fumadors

Via Augusta Kids
Especial pels més petits!

Parc de bolEs,
MATALASSOS, inflables,...
Tot a l´interior del restaurant

Ara nou servei!
AvINGUDA Mas Pins, 10 · Riudellots de la selva · tel. 972 47 81 39
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La Recepta

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

Brownie a la paella
Tots coneixem i adorem el brownie, aquesta coca de xocolata, densa i gustosa, que agrada a petits i grans. Què us
semblaria preparar-la en 10 minuts i sense encendre el forn? Una gran idea oi? Doncs us explico com preparar-la en
una paella, més fàcil i ràpid impossible. I a més, estalviarem ja que no engegarem el forn.

Per una paella de 20 cm
Ingredients (per a 2 persones):
• 2 ous
• 100 g de farina

Passos
Comencem desfent la mantega al microones en un bol.
Hi afegim la xocolata a trossos i desfem remenant aprofitant bé, així aprofitem
l’escalfor de la mantega.
Barregem el sucre i els ous i els batem bé.

• 50 g de sucre

Afegim la barreja de la xocolata i la mantega vigilant que s’hagi refredat, sinó ens
quallaria els ous.

• 50 g de mantega

Afegim la farina ja tamisada amb un moviment envolvent.

• 100 g de xocolata negra

Untem la paella amb oli amb un pinzell o paper de cuina, de manera que no ens
quedi excés de greix i la posem a foc baix.

• 50 g de xocolata blanca per decorar
• 50 g de nous pelades per decorar

Afegim la massa del brownie a la paella i tapem amb una tapa.
Cuinem 5 minuts d’una banda, girem i acabem de coure l’altra banda.
Us aconsello que consumiu el brownie tebi. Si voleu el podeu decorar amb una
mica de xocolata blanca desfeta com a la imatge. És molt fàcil, només us cal desfer
una mica de xocolata blanca i amb una cullera fer passades per sobre el brownie
com si volguéssiu fer-ne fils.
Espero que us agradi la recepta i que proveu de cuinar-la.
Bon profit!
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Cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de Roses.

TERRASSA

ORDÀ

EMP
’
L
A
S
E
T
S
I
AMB V

MENÚS
• Menú d’arròs 24,50 E
• Menú migdia dies laborables 16 E
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

Bacallà a la llauna
amb mongetes de Santa Pau

Pilar Criado

Blog Les receptes que m’agraden

El cuinat “a la llauna” és una de les formes més senzilles que existeixen de preparar el bacallà, i també una de les més delicioses. Sent tan senzilla, i amb els pocs ingredients que porta, resulta sorprenent que sigui tan bo, però sí, és espectacular. Per això
aquesta és una de les receptes més típiques de la cuina catalana. Així que ja ho saps, una recepta de 10!

Ingredients (per a 6 persones):
• 6 lloms macos de bacallà dessalat
• 2 cullerades soperes de pebre vermell
de la Vera
• 1 got gran de vi blanc de qualitat
• 9 dents d’all tallats a làmines
• Julivert picat
• Farina per enfarinar el peix
• Oli d’oliva verge extra (AOVE)
• 500 g de mongetes blanques de Santa
Pau o altres de qualitat ja bullides.
• Sal i pebre (per a les mongetes)

Prepació:
Escalfem el forn a 200º. Preparem la cassola
on hi posarem el bacallà per anar al forn
repartint pel fons les mongetes blanques de
Santa Pau, cuites i salpebrades.
Piquem el julivert i filetegem els alls.
Assequem els filets de bacallà amb paper
absorbent de cuina i els enfarinem bé. Per
no embrutar i no desaprofitar farina és molt
pràctic fer-ho dins d’una bossa de plàstic.
Escalfem com un dit d’oli d’oliva verge extra
en una cassola o paella. Un cop estigui calent,
fregim els filets de bacallà enfarinats daurantlos per tots costats a foc mitjà-fort. Han de
començar a quedar daurats per fora i poc fets
per dins. A mesura que es van fent, els anem

col·locant sobre les mongetes a la cassola que
anirà al forn (o a la llauna) amb la pell cap
avall.
Retirem part de l’oli de fregir el bacallà
de la cassola i el reservem per a una altra
preparació. En l’oli que queda comencem a
fregir els alls filetejats, no han d’agafar color,
després el plat va al forn i entre una cocció i
una altra es poden cremar i amargarien. Així
que comencin a agafar color, afegirem el
pebre vermell.
El pebre vermell es crema de seguida, és
millor afegir-lo amb la cassola fora del foc,
donem unes voltes perquè es faci amb la calor
residual, tornem a col·locar la cassola al foc i,
de seguida, afegim el vi i pugem el foc perquè
s’evapori l’alcohol, el tenim uns 5 minuts a foc
mitjà perquè es vagi lligant una mica la salsa.
Passats 5 minuts aboquem tota la salsa per
sobre dels filets de bacallà fregits i els fesols
de Santa Pau. Perquè ens quedi més bonic,
col·loquem els alls filetejats i fregits per sobre
dels filets de bacallà de manera decorativa.
També es menja pels ulls i l’aspecte és
important. Si remenem una mica la cassola
amb el bacallà i la salsa, aconseguirem que
la pell del bacallà desprengui una mica de
gelatina que ajudarà a lligar la salsa.
Portem la cassola al forn escalfat i deixem que
s’acabi de fer uns minuts. Depèn de com us
agradi el bacallà i del vostre forn, pel meu gust
amb 5 minuts ja està al punt. Podeu deixarho 7 o 8 minuts, mai més de 10 minuts o us
quedarà massa ressec.
En treure’l del forn s’empolvora amb el julivert
picat i ja està a punt per servir.

Consells
Aquest és un plat molt senzill de fer, però
amb un resultat extraordinari, porta molt pocs
ingredients però és important que siguin de
qualitat, en aquest cas s’aprecia de manera
especial en el resultat final.
Es pot cuinar el bacallà a la llauna i sense
les mongetes i acompanyar-lo d’unes patates
fregides, uns pèsols ofegats o unes verdures.
Si el bacallà està massa insípid es pot afegir
una mica de sal a la salsa, en general no cal i
en aquest plat no s’usa ni sal ni pebre.

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

RENOVACIÓ TOTAL DE PLANTES
NOVES PLANTES DE TEMPORADA
OFERTES EN OLIVERES I FRUITERS

Ha arribat la primavera
a la nostra exposició!
Barbacoes • Complements per al jardí
(fons, testos, etc.) • Bricolatge •
Disseny de jardins • Pressupostos de tot
tipus de piscines • (Pool and Garden) •

Venda i col·locació de gespa artificial

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE
HO TROBAREU AL MILLOR PREU
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Un paradís davant del mar a la Costa Brava
L’hotel Santa Marta es troba en un paratge natural exclusiu, envoltat per 7 hectàrees de bosc i accés directe a una platja
de singular bellesa com és la platja de
Santa Cristina. Des de la majoria de les
seves habitacions com dels seus salons
i restaurants l’hotel s’obre a unes meravelloses vistes al Mediterrani.
En un edifici senyorial s’integren 58 habitacions de gust clàssic on predomina
l’elegància, la lluminositat i el confort. Altres 18 habitacions es troben en un edifici
annex, aquestes decorades amb un estil
més contemporani.
A més de les seves habitacions i instal·
lacions l’hotel Santa Marta sempre ha
destacat per la seva faceta gastronòmica.
El seu director de restauració Lluís Tremoleda juntament amb el xef Francisco
Sáez són els encarregats de mantenir un
nivell de qualitat i servei de primer ordre.
Les cartes i menús que planifiquen estan basats en els millors productes de la
cuina tradicional de la Costa Brava i naturalment adequats en cada moment als
productes de temporada. Tant al restaurant principal com a la terrassa d’estiu
es poden degustar plats exquisits i en el

completíssim i reconegut bufet de la platja, sota els pins i davant del mar i en un
ambient més desenfadat, s’ofereixen productes de temporada d’altíssima qualitat.
És destacable la carta de vins amb més
de 200 referències de totes les denominacions de Catalunya i d’Espanya a més
d’una gran varietat de denominacions del
món.

Durant l’any cal esmentar les diferents
jornades gastronòmiques que ofereix el
Restaurant de l’hotel Santa Marta. Des de
Pasqua fins a Octubre es poden degustar diferents propostes cada mes, des del
bufet especial del diumenge de Pasqua
fins a les jornades de la “Cuina del Peix
de l’art” a l’octubre, passant per les jornades gastronòmiques de l’arròs al maig
i, com no, els dies assenyalats de Santa
Cristina i Santa Marta sempre hi ha una
bona excusa per gaudir d’un dels millors
restaurants de la Costa Brava.
Per a més informació recomanem que
s’adrecin a la web de l’Hotel Santa Marta
on estan actualitzats tots els menús disponibles en cada ocasió.

Platja de Santa Cristina s/n
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 364 904 - Fax. 972 369 280
Correu electrònic:
restaurant@hotelsantamarta.net
www.hotelsantamarta.es
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ECCOCIVI
acaba de presentar
els seus nous vins

Montrodó 2016

El Montrodó Blanc s’elabora a partir d’un coupage
de les varietats predominants de Viognier i
Chardonnay i el Montrodó Rosat s’obté a partir de les
varietats de Merlot i petit Verdot. Uns vins delicats
i aromàtics però alhora amb la personalitat que li
confereix una terra d’origen volcànic, rica, on les
vinyes conviuen amb els boscos del parc d’Interès
Natural de les Gavarres. Els vins estrenen imatge,
amb unes etiquetes dissenyades per ressaltar el vi
en si mateix, un disseny auster, amb un toc vintage
de les etiquetes antigues.
El celler a més, ha presentat més novetats, com un
subtil però significatiu canvi del seu nom, a partir
d’ara Eccocivi, per reafirmar els vincles amb el seu
territori i donar més força al seu eslogan, “El vi
del Gironès”, ja que és un dels pocs vins elaborats
en aquesta comarca, on han recuperat el cultiu
ancestral de la vinya.
Una altra novetat que presenta enguany Eccocivi
és la seva obertura a l’enoturisme, conscients de
l’augment de la demanda en aquest sector i del seu
potencial, han obert les portes a les visites, apropant
el procés de producció i un paratge únic per la seva
bellesa i singularitat als visitants, creant sinèrgies
i vincles amb el poble de Sant Martí Vell i els
restaurants de la zona per oferir uns packs atractius
i complets, capaços de captar un públic amant del
vi i de la gastronomia, que busqui experiències
diferents, úniques i exclusives.

www.eccociwine.com
@eccociwine
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L’Aplec del Cargol de Lleida es presenta
a Lloret de Mar
La localitat turística de la Costa Brava acull el primer dinar promocional de
l’Aplec del Cargol de Lleida que enguany
visitarà, a més, les ciutats de Madrid (24
d’abril) i Barcelona (8 de maig)
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll), el seu Cargol Tour
a Lloret de Mar. Jaume Dulsat, alcalde de
Lloret; Jordi Orobitg, regidor; Raül Morales, director dels Serveis Territorials de
Governació de la Generalitat de Catalunya
a Girona; i Ferran Perdrix, vicepresident
de l’entitat lleidatana, van donar la benvinguda als assistents al menú inaugural
que va tenir lloc a l’Arrosseria de Fenals.
Entre els assistents –a més de directius
de marques patrocinadores i col·laboradores–, va destacar l’àmplia representació de professionals de l’hostaleria i
el turisme de la Costa Brava. Hostalers,
agents de viatges i representants de la
Penya Xino-Xano –entitat que col·labora
amb la caragolada popular que se celebra
cada any a Lloret– van degustar el menú
de cuina del caragol elaborat pels alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de
Lleida i que, coincidint amb els actes de
celebració de l’Any Granados, va incloure
els típics dolços d’ametlla lleidatans que
porten el nom del famós compositor.
La Fecoll ha aprofitat el Cargol Tour per
presentar el nou producte oficial: la Ratafia de l’Aplec. Elaborada per Licors Portet, està feta a base de nous verdes de
plantacions de Llimiana i Aransís, al Pallars Jussà; amb peres de Lleida i un toc
d’espècies: nou moscada, clau i canyella.
De sabor dolç i ben equilibrat, resulta un
bon digestiu per a després dels àpats.
La que és la catorzena edició de la pro-

moció, compta amb el patrocini de San
Miguel, CaixaBank, Cava Rabetllat i Vidal, Tarrazú Cafès Batalla i Schweppes;
la col·laboració de l’Escola d’Hoteleria i
Turisme de Lleida, AC Hotels by Marriot,
Cal Jep, Cooperativa d’El Soleràs, Portet
Ratafies i Licors Tradicionals, Grup Segre, L’Arrosseria, AZ Catering i Paradis
Madrid; i el suport de l’Ajuntament de
Lleida –Turisme de Lleida–, la Diputació
de Lleida –Ara Lleida– i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’Aplec del Cargol, a finals de mes, rubrica la temporada amb més programació
festiva de l’any. Declarada Festa d’Interès
Turístic Nacional i Festa Nacional d’Interès Tradicional, és la festa més multitudinària de la ciutat i una de les celebracions
ludicogastronòmiques més importants
de Catalunya.
Els Camps Elisis acullen, durant tres
dies, 12.000 lleidatans organitzats en un
centenar de colles que, a les seves res-

pectives parcel·les, centren la festa en el
consum de 12 tones de cargols. Els visitants poden accedir a una zona de restauració habilitada dins del mateix recinte
on s’ofereixen diversos menús, així com
la possibilitat de fer un tast de diferents
tipus de cargols a preus populars.Originals concursos com les curses de cargols
o més tradicionals com l’estirada de corda i la presència constant de xarangues,
donen un ambient d’alegria del qual es
contagia tota la ciutat. Milers de visitants
de les més variades procedències acudeixen curiosos a la cita. La desfilada de
les colles, l’últim dia de la festa, és molt
colorista. Durant la setmana prèvia, les
penyes organitzen diversos actes culturals.

XXXVIII APLEC DEL CARGOL DE LLEIDA
Del 26 al 28 de maig de 2017
http://www.aplec.org

ESCOLA DE TASTAVINS DEL GIRONÈS
Cursos de tast de vins i cocteleria
Formació professional per hostaleria i alimentació
Curs d'iniciació a sommelier

Informació: 676 61 65 63
ww.girovit.cat
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Menú diari
Carta
Menú degustació

Esmorzars de
forquilla
Brioixeria
Entrepans
Vermuts caso
Cerveses de lans
Especialitats ve tot tipus
rmu
Calamars an ts Espinaler
dalu
Pop gallega sa
Carrer Güell, 58 - Estem al centre de Girona sota l´edifici del Cinc a la zona de la devesa
Tel. 972 099 100 - info@canmanolo.com - www.canmanolo.com
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La recepta dolça

Pasta de full
amb crema de lemon curd

Lluís Blanch

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

Ingredients de la crema de lemon curd:
• 6 ous
• 170 g de sucre glaç
• El suc de dues llimones
• Ratlladura d’una llimona
• 200 g de mantega
• Pasta de full, una llima, xocolata amb llet (per decorar)

Elaboració de la crema de lemon curd:
Posar en un cassó al foc els ous, el sucre, el suc i la ratlladura de les llimones.
Anar remenant continuadament fins que ens quedi quallat. Retirem i deixem
refredar una mica. Afegim la mantega a trossets fins que ens quedi ben integrada. Deixem refredar a la nevera.
Coem la pasta de full amb una mica de sucre per sobre durant 15 minuts a 200
graus. Un cop cuita, hi posem la crema de lemon curd per sobre i ho decorem
amb la llima i la xocolata amb llet.

HISTÒRIA
El lemon curd és una crema
d’origen anglès. A finals del
segle XVIII aquesta crema es
menjava en els salons de te
amb pa, galetes i pastes per
acompanyar el te de la tarda.
Com el seu nom indica, lemon curd és el resultat d’una
vegada haver cuinat els ous,
el sucre, el suc i la ratlladura de les llimones perquè ens
quedi quallat, per donar-hi,
després, una textura cremosa
amb la mantega. Es pot fer de
mandarina, gerds, maracujà,
taronja, etc.
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- De dilluns a divendres 12e
- Dissabtes, diumenges i festius 15e
- Els menors de 8 anys,

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

9e tots els dies

Crta. 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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La vinya

Els còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

Professor d’anàlisi sensorial

Vi Hipocràs
És un vi aromatitzat que s’elaborava a l’Edat Mitjana amb vinagre
ensucrat, mel, canyella i altres ingredients. Per filtrar-lo s’utilitzava un pany de llana que s’anomenava màniga d’Hipòcrates perquè
el seu invent s’atribuïa al metge grec Hipòcrates. Era un vi molt
popular a tot Europa fins a final del segle XVII.
Hipòcrates era un metge grec que estava considerat com el pare
de la medicina moderna. Donava molta importància a la teoria dels
elements (aire, aigua, terra, foc) i als humors (sang, flegma, bilis). El vi apareix en totes les seves receptes i prescripcions, com
a antisèptic, diürètic i reconstituent. Les receptes d’Hipocràs són
nombroses i variades i es pot considerar un precursor del vermut.
Com cada any, uns quants alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Girona participen en un concurs de preparació del vi Hipocràs en diferents equips de dues persones dirigits per la professora de gastronomia i nutrició del centre Irene Panella i Pou. Els guanyadors
del concurs, celebrat recentment, examinats per un jurat del que jo
en formava part, foren Mamadou Mballo i Ferran Diez, pel seu contingut i presentació. Els ingredients utilitzats per la parella guanyadora foren: 1’5 litres de vi negre, 150 grams de sucre Panela,
mel de romaní, 100 grams de còctel de fruits vermells, 20 grams
de popurri de pebres, 10 claus/clavell d’espècie, 6 branques de
canyella, 2 branques de fonoll, 4 prunes, 2 dàtils, 1 llimona, sucre
de vainilla i un grapat de flors silvestres.
El procés d’elaboració va consistir en posar a fondre els 150 grams
de sucre en cassó, 4 twists de llimona, 2 copes d’aigua de tarongina i un raig de vi negre. En un altre recipient es deixen reposar les
infusions. En aquest cas utilitzarem una olla de ceràmica.
Un cop tots els ingredients dintre del recipient, hi incorporen el sucre Panela que s’havia posat a fondre abans. S’afegeix la quantitat
desitjada de vi, en aquest cas, 1’5 litres de vi negre. Es remena i es
barreja tot molt bé. Seguidament, es deixa infusionar durant 5 dies.
S’aconsella anar mirant,
olorant, tastant i removent
al menys una vegada al dia.
Després, filtrar i envasar
pel seu consum. Aquesta és
la fórmula i procés que exposa la parella guanyadora
citada.
En segon i tercer lloc, amb
una puntuació molt semblant, quedaren les parelles
formades per Lisa Bigas
i Jonathan Treig i l’altra
formada per Uziel Galera i
Jose Manuel Sánchez. Felicitem aquestes tres parelles i la resta de participants
pel seu treball d’investigació meticulosa i, sobretot,
per l’entrega i il·lusió que
han posat en el seu treball
escolar.

Barmaid professional

Mr. Hyde
Ingredients
• 5 cl. Suc aranyons
• 3 cl. Mescal
• 1 cl. Licor de flor de Saüc
• 1 cl. Llima
• Decorat amb un twist
de llima

Nykteri’s Cocktail Bar

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

Posarem 5 glaçons dins la coctelera i amb l’ajuda d’una cullera
imperial remourem per tal de refredar-la. Aquest pas també el podem fer tancant la coctelera amb el gel i sacsejant-la amb força.
Sigui quina sigui la manera serà important que, un cop acabat, en
traieu l’aigua que se’n desprengui.
Tot seguit, posarem els ingredients en el mateix ordre de la recepta i ho batrem enèrgicament. Servirem la combinació en una copa
de còctel clàssica que, prèviament, haurem refredat.
Avui us proposem un còctel d’aperitiu lluny dels que estem acostumats. Una beguda amb molts matisos, un color molt atractiu i
amb un producte que, en els darrers temps, està molt de moda:
el mescal.
Aquesta beguda, originària de Mèxic i que durant molt de temps
va estar una mica desprestigiada per la importància del tequila,
és ara un dels destil·lats de moda. A diferència del tequila, que
prové només de l’atzavara tequilana Weber (blava), el mescal pot
provenir de 12 espècies d’atzavara diferents, tot i que la més utilitzada és la Espadín. Tanmateix, també es poden fer barreges de
diferents tipus d’atzavara per aconseguir un cupatge amb un gust
únic.
Una altra característica diferent, a banda de la seva denominació
d’origen, és la seva elaboració. En el cas del tequila la cocció de
les pinyes de l’atzavara es porten a terme en forns de maçoneria.
El mescal, en canvi, continua fent servir els mètodes tradicionals
de forns cònics de pedra, per això trobem que aquesta beguda té
el gust fumat que la caracteritza.
Així doncs, si sou amants de les begudes fumades, aquí teniu un
còctel que us sorprendrà. Una combinació on els sabors florals del
saüc es combinen amb els fruits vermells i els cítrics, tot deixant
un regust fumat peculiar. Aquesta barreja és d’un color vermell
intens que, a simple vista, no és el que sembla. En definitiva, un
còctel amb dues cares digne del nom que porta.

32 | www.gironagastronomica.cat

MOSSEGADES
El Castell Peralada Restaurant torna a obrir les seves portes després de la pausa vacacional
A partir del dia 1 de març ha reobert el
restaurant amb una nova carta i nou
menú degustació però mantenint l’aposta per una cuina inspirada en el territori
en productes de qualitat de proximitat. El
restaurant d’alta gastronomia del Grup
Peralada amb el xef Xavier Sagristà i el
cap de sala i sommelier Toni Gerez al
capdavant, han dissenyat una nova oferta
gastronòmica amb una visió contemporània de la cuina empordanesa amb una
nova carta i uns nous menús per aquesta
primavera.
Un restaurant de 60 places, amb un disseny de la cuina vista, sales interiors i una
terrassa davant del llac amb vistes als
jardins del Parc amb més de 160 varietats d’arbres diferents en els seus 77.000
m2 i flanquejat per les seves dues torres
del segle XIV.
L’equip format per Xavier Sagristà i Toni
Gerez porten trenta anys treballant junts
com a cap de cuina i cap de sala i sommelier. En una primera etapa al Bulli,

Nova direcció al restaurant
Can Blanco

A partir d’ara al capdavant del restaurant
Can Blanco de Sant Julià de Ramis hi trobarem en Manuel Blanco, a la cuina, i la
Nelly Gómez, al servei de bar i menjador.
Una parella jove i amb moltes idees que
conserven l’estil de Can Blanco. Menú diari a 10 euros, menú de dissabte a 12 euros i menú de diumenge a 15 euros. Carta especialitzada en peix i marisc. Obert
cada dia.

durant quasi deu anys, on van formar
part del taller creatiu d’El Bulli, on van
guanyar dues Estrelles Michelin i el reconeixement de tota la premsa gastronòmica a nivell mundial. I posteriorment,
en una segona etapa a l’Hotel Restaurant
Mas Pau, durant vint anys, on van rebre
la seva Estrella Michelin que han mantingut durant tots aquests anys. Al Mas Pau
van ser guardonats com a Millor Restaurant d’Hotel d’Espanya, Millor Selecció de
Formatges, entre altres reconeixements,
col·laborant amb els millora cuiners tant
a nivell nacional com internacional.
La cuina de Xavi Sagristà vol ser una evolució de segles de tradició culinària reinterpretats de manera creativa amb propostes avantguardistes i cuina basada en
la qualitat dels productes de l’Empordà,
des de la terra i fins al mediterrani. Segons Sagristà “la nova carta pretén continuar el camí iniciat i amb la voluntat de
fer una cuina de temporada inspirada en
el territori, amb productes de qualitat i de
proximitat”. I amplia “què millor que a la

primavera, brots de creativitat culinària
protagonitzin la nostra cuina per tal que
els comensals tinguin una experiència
única”.
Aquesta incorporació reafirma l’aposta
del Grup Peralada per convertir-se en el
referent gastronòmic de la zona, potenciant la cuina de proximitat i de productes
arrelats al territori.

Hotel restaurant El Serrat -Ca La Rosa de Tregurà

Si busqueu poder evadir-vos en un paratge bucòlic i amb una excel·lent gastronomia,
reserveu-vos un dia, dos o més a l’hotel restaurant El Serrat – Ca La Rosa de
Tregurà. Cuina de matança pròpia, la més tradicional, amb unes vistes excepcionals
i un tracte personalitzat que et farà sentir com a casa. Entre Camprodon i Setcases,
se situa majestuosament a la muntanya de Tregurà, un lloc recomanat per perdre’s
amb amics o família.
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Viu cuidant-te

Flavonoides

Pigments naturals antioxidants

Marta Cot

Dietista - Nutricionista

Els flavonoides són pigments naturals que formen part
dels vegetals i que es troben principalment en les
fulles i en l’exterior de les plantes. La funció dels
flavonoides és protegir els vegetals del dany produït pels agents oxidants (raig UV, la pol·lució
ambiental, substàncies químiques presents en
els aliments, etc.).
Així doncs, aquests pigments naturals els podem trobar en les fruites, les verdures, les llavors, les flors i en algunes begudes com el vi, la
cervesa, el té verd i el té negre.

ÚS
Els flavonoides presenten efectes positius per l’organisme humà ja que tenen acció
antioxidant i eliminadora de radicals lliures, sent així considerats protectors davant patologies com cardiopaties, aterosclerosi, càncer, diabetis mellitus, infeccions víriques,
úlcera estomacal o duodenal i inflamacions.
Altres activitats que mereixen ser destacades dels flavonoides són les seves accions
antivirals i antial·lèrgiques, així com les seves propietats antitrombòtiques, antiinflamatòries i antitumorals. També, sembla ser que tenen un efecte neuroprotector, i que per
tant podrien reduir el risc de desenvolupar Parkinson.
És important que els flavonoides formin part de la nostra dieta ja que l’organisme humà
no és capaç de fabricar aquestes substàncies i només les podem obtenir mitjançant
l’alimentació o en forma de suplements, per això són considerats nutrients essencials.
De fet, els flavonoides representen una contribució important al potencial antioxidant
de la dieta humana, sent el valor mig d’ingesta de flavonoides estimat en 23 mg/dia.
Les fonts alimentàries principals dels flavonoides són el te negre i verd, les cebes, les
pomes, els fruits vermells, les taronges i les begudes alcohòliques com el vi i la cervesa.

En estudis epidemiològics s’ha demostrat que amb el consum
incrementat de fruites i vegetals s’experimenta una reducció
del 50% en el risc de càncer digestiu i de les vies respiratòries.

Distribució de tot tipus de fruites i verdures
per a restauració i col·lectivitats
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TIPUS
Existeixen 13 subclasses de flavonoides entre les que s’han identificat més de
5000 compostos, entre els que podem destacar:
Citroflavonoides, presents en cebes, pomes, bròquils, cireres, raïm, taronges,
llimones i llimes. Són les més rellevants en la nostra dieta i s’encarreguen de
proporcionar color o gustos característics als aliments citats.
Flavonoides de la soja o isoflavonoides, presents en la soja, tofu, tempeh i proteïna vegetal texturitzada.
Proantocianidinas, presents en les llavors del raïm, vi negre i extracte del pi marí.
S’encarreguen de proporcionar el seu color característic vermell o vermell blavós.
Antocianidinas, abundants en els fruits vermells (cireres, maduixes, mores, nabius o groselles) i responsables del seu color vermell - blavós
Àcid elàgic, present en fruites com el raïm i les verdures.
Catequina, present en el te verd i negre.
Kaemferol, present en bròquils, raves, endívies i remolatxa vermella.

ALIMENTS RICS EN FLAVONOIDES A DIARI
És senzill i assequible que aliments i begudes rics en flavonoides formin part de
manera quotidiana en la nostra dieta, sense la necessitat de recórrer a suplements, en què fins i tot un abús podria tenir efectes adversos.
Les fruites de temporada a destacar per la seva densitat en flavonoides són les
maduixes, les llimes, les llimones i les taronges. I pel que fa a les verdures trobem
els bròquils, endívies, raves i la remolatxa.

Gaspatxo
de maduixes
INGREDIENTS:
• 300 g maduixes madures
• 20 g ceba
• 15 g cogombre pelat
• 1 dent d’all
• 3 tasses d’aigua
• 5 cullerades d’oli d’oliva
• 30 g de molla de pa
• 15 g de pebrot vermell
• 1 c.s de vinagre
• Sal al gust
Netejar bé les maduixes, trossejar-les i introduir-les en el vas per
batre. Afegir alguna dent d’all pelada, la ceba, la molla de pa amarada
amb el vinagre, el cogombre i la sal.
Batre tot el conjunt fins aconseguir
un puré homogeni. Incorporar l’aigua
i batre de nou. Afegir-li l’oli a poc a
poc perquè vagi lligant amb el puré
anterior. Passar el resultat per un
colador per obtenir una sopa suau i
fina. Introduir en el frigorífic i servir-lo ben fred.

*Recepta extreta de la pàgina d’Internet “Gurmé”

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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MOSSEGADES
Tret de sortida a la XXIV Promoció Gastronòmica Pals i la Cuina de l’arròs
raules d’agraïment per als restaurants
participants en aquesta 24 edició, a qui
els ha emplaçat a “seguir demostrant
i exhibint el potencial culinari únic de
l’arròs i l’enorme riquesa cultural i culinària consolidada i de màxima qualitat
que tenen els nostres establiments”.
Implicació dels restaurants
i molins locals
En la campanya d’enguany, que es durà a
terme de l’1 d’abril al 24 de maig, hi participen un total de 17 restaurants locals.
Tots els establiments oferiran als comensals un suculent menú basat en
l’arròs de Pals com a plat principal, que
cada cuiner prepara d’acord amb el seu
estil i enfocament gastronòmic.

El Mercat del Lleó de Girona va acollir el
dimecres 29 de març al migdia la presentació de la XXIV Promoció Gastronòmica
Pals i la Cuina de l’arròs. L’acte públic
d’inauguració ha anat a càrrec de l’alcaldessa i regidora de l’àrea de Turisme
de l’Ajuntament de Pals, Sílvia Monar;
Josep Clausell, del Molí de Pals; Albert
Grassot, de l’Estany de Pals; i Joan Carles Sánchez, com a representant dels 17
restaurants que enguany participen de la
campanya.
L’alcaldessa Sílvia Monar ha començat
l’acte fent una crida a la participació i
animant a tots els veïns i veïnes de Pals

i visitants a gaudir d’aquest projecte “que
ja s’ha convertit en un referent gastronòmic i culinari al territori” i “una plataforma única per donar-nos a conèixer com
a poble”.

Novetats
Enguany, com a gran novetat de la XXIV
Promoció Gastronòmica Pals i la cuina de
l’arròs, l’Ajuntament presenta la primera
edició de la Mostra Divulgativa de l’Arròs
de Pals. El cap de setmana del 8 i 9
d’abril, la vila acollirà una original mostra
de degustacions, tallers, conferències,
exposicions i diverses propostes vinculades, totes elles, amb el món de l’arròs.

Monar també ha agraït la col·laboració,
un any més, dels dos molins arrossaires
palsencs –el Molí de Pals i l’Estany de
Pals–, així com la seva “implicació, suport i predisposició” per “ajudar a cuidar
i projectar arreu del territori i fora de les
nostres fronteres el llegat identitari, cultural, gastronòmic, turístic i econòmic de
l’arròs palsenc”. En aquesta línia, l’alcaldessa de Pals també ha tingut unes pa-

Activitats al voltant de l’arròs
La campanya es complementarà amb un
seguit d’accions enfocades a la difusió
del món de l’arròs, entre les quals destaquen: visites guiades temàtiques basades
en la història i tradicions que envolten el
món de l’arròs, cursets de cuina, mercats de productes de la terra, conferències, tallers de manualitats amb espigues
d’arròs, etc.
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El racó de l’Acadèmia

El calçot,

un producte de temporada molt nostre
En aquests mesos, si es passeja per terres tarragonines, es palpa a l’aire una barreja de cendra i flama. A l’horitzó de Valls s’observen unes columnes de fum que surten de les masies més properes, indicant que ens trobem en plena temporada de calçots.

Un producte que representa tot un territori.
El nom de calçot, un tipus de varietat de ceba tendra, prové de la manera de plantar-lo, mig enterrat a la terra, que es coneix com l’acte de
“calçar”. Cada any es recullen més de 55 milions de calçots, la producció
dels quals correspon al Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Baix Penedès. El boom dels calçots és tan gran que la temporada s’allarga cada
cop més. Per això ens atrevim a dir que el calçot és un dels productes
més representatius de la gastronomia catalana.
La calçotada, un ritual en tota regla.
Quan es parla de calçots, porta implícit l’acte de menjar-los en germanor, acompanyats de la família, amics i fins i tot veïns. És un ritual que
s’ha de compartir. Es comença posant-se el pitet i arremangant-se bé
les mànigues. Mentre s’espera que apareguin els calçots, es fa temps
bevent vi del Penedès d’un bon porró així com d’aigua fresca del càntir. Se serveixen embolicats amb paper de diari per mantenir l’escalfor,
sempre sobre una totxana.
Per menjar un bon calçot recent fet, primer cal extreure la capa exterior
per despullar-lo i deixar a la vista la part tendra. Cal anar amb compte
de no cremar-se ja que un bon calçot s’ha de menjar sempre calent.
Després s’unta bé amb la salsa de romesco, s’aixeca ben alt el cap, com
si se saludés al cel, i es menja assaborint cadascun dels seus sabors.
Una companya fidel, la salsa dels calçots.
És una salsa molt típica de Catalunya, però encara més al Tarragonès.
També rep el nom de salvitxada, salsa romesco o salsa vermella. Us recomanem aquesta recepta de l’acadèmica Montse Mascaró:
Els millors llocs on menjar calçots

“LA SALSA DELS CALÇOTS”
Per a 8 persones
Temps de preparació: 20 minuts

INGREDIENTS:
• De 8 a 12 tomàquets vermells
madurs escalivats
• 2 caps d’alls escalivats
• 200 g d’ametlles torrades i pelades
• 60 g d’avellanes torrades i pelades
• La polpa de dos pebrots secs tipus nyora
• 150 cl d’oli d’oliva verge
• Una culleradeta de vinagre
• Sal
ELABORACIÓ:
Pas 1: Col·loquem els alls en un morter (si elaborem la salsa a mà) o a
la batedora, i els triturem.
Pas 2: Afegim les ametlles i les avellanes, i les triturem. A continuació
afegim la polpa del tomàquet.
Pas 3: Poc a poc afegim l’oli sense deixar de picar o batre fins obtenir la
salsa lligada.
Pas 4: Ajustem al gust amb un punt de vinagre, sal i polpa de nyora. La
textura final de la salsa (més espessa o lleugera) queda sota el criteri
del cuiner.

1. Si tenim en compte que Valls és la capital dels calçots, visitar la festa anual dels calçots és una proposta molt interessant.
2. El molí de Cal Tof: Ubicat a les quadres d’un molí, aquest restaurant ofereix un menú de calçotada molt assequible. També s’ha de provar el xató, un
dels seus plats estrella.
Més informació: Av. Santa Oliva, 2. Santa Oliva (Vendrell) | Tel. 97 766 26 51
3. Masia Bou: En plena terra de l’Alt Camp trobem en aquest restaurant una gran i antiga tradició dels calçots.
Més informació: Carretera de Lleida, km 21,5. Valls | Tel. 977 60 04 27 / 630 126 298
4. Cal Ganxo: Un restaurant tradicional en un entorn molt fotogènic.
Més informació: Carrer de la Font F, 14. Masmolets (Valls) | Tel. 97 760 59 60
5. Can Cortada: Una bona opció per als barcelonins. Una masia en ple cor d’Horta on es pot trobar un ambient molt rústic. S’ha de provar la crema
catalana.
Més informació: Av. de l’Estatut de Catalunya, s/n. Barcelona | Tel. 934 27 23 15

RESTAURANT
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LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Carretera de Girona a Quart. A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA | T. 972 298 034

Gaudeix de la nostra terrassa exterior
amb esmorzars, dinars i sopars !
BARBACOA EXTERIOR AMB TOT TIPUS DE CARNS A LA BRASA
DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTES, NITS MUSICALS

MENÚ DIARI: 11 EUROS
MENÚ CAP DE SETMANA: 18 EUROS
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R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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LLIBRES
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Tota la informació de restaurants, hotels i notícies gastronòmiques gironines.

Si ens envies un correu a pbaso@gironagastronomica.cat , i et fas subscriptor de la revista en paper,
te l’enviarem per correu a casa teva. Per només 10 euros l’any.
Si et fas subscriptor, entraràs en el sorteig de dos dinars o sopars per a dues persones
al restaurant la Malcontenta de Palamós.
A partir del proper número, podràs comprar polos i samarretes de Girona Gastronòmica.

La que està de moda i no es menja!

També ens trobaràs a:

www.barcelonagastronomica.cat

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, i a tota la xarxa de cliens de Regisa
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La Recepta

Tom
Yum de mariscos
(Sopa per a 4 persones)
Ingredients per la sopa Tom Yum:
Xampinyons ............................4 unitats
Bròquil.....................................100 grams
Xampinyons xinesos llauna.....8 unitats
Tomàquets cherry....................8 unitats
Salsa de peix............................3 c / p
Suc de llima.............................1 llima
Galanga fresca . ......................8 talls fins
Fulls de llima Kaffir.................8 fulls
Lemon Grass...........................una branca
Bitxo fresc tailandès................4 unitats

Coriandre.................................4 branques
Sucre de palma........................12 grams
Llet de coco..............................50 grams
Musclos frescos.......................12 unitats
Sèpia neta mitjana...................12/20 unitats
Llagostins sencers Vanamei...12 unitats
Cloïsses fresques....................12 unitats
Pasta Tom Yum........................4 c / c
Pasta chili................................4 c / c
Oli de gira-sol..........................un bon raig
Aigua o brou.............................1 l

Yonwang
Restaurant Mizuna THAI

Mise en place
Pelar els llagostins deixant fins a la cua. Fer un tall a l’esquena i retirar el fil de llagostí. Reservar
els caps.
Tallar el Lemon grass en rodanxes a 45 graus en sentit de la branca, perquè surtin talls més
allargats.
Coure els musclos i les cloïsses al vapor, colar el suc i reservar. Els musclos deixar-los en mitja
petxina amb carn.
Elaboració de la sopa
Escalfar el wok i posar-hi un raig d’oli de gira-sol. Saltar els caps de llagostí fins que estiguin
daurats. Aixafar els caps perquè treguin el suc. Abocar en el wok l’aigua i afegir-hi el lemon grass
tallat en rodanxes fines, galanga, sèpia, bròquils i els dos xampinyons. A continuació posem la
pasta Tom Yum, la pasta de gambes i el sucre de palma.
Bullir durant dos minuts. Tirar dins del wok les cues de llagostins, els musclos, les cloïsses, els
tomàquets cherry, els bitxos i les fulles Kaffir. Bullir durant 1 minut perquè es coguin els llagostins. Amb el foc apagat, abocar el suc d’una llima, coco i la salsa de peix. Retirar 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.

Emplatat
Repartir la sopa en 4 bols. Col·locar els musclos i les cloïsses damunt de les verdures perquè
ressaltin per sobre de tota la resta. Li posem una mica de coriandre per donar-li un toc de color.
Consells
El suc de llima, la salsa de peix i la llet de coco no han de coure amb foc perquè no perdin els
sabors ni aromes.
El bitxo com més rodanxes es tallin més picant és la sopa. Si no agrada molt el picant, partint els
bitxos per la meitat val. Per a més picant tallar a rodanxes petites i posant-los abans en el brou
així agafa més gust.
Al·lèrgens
Crustacis i productes a base de Crustacis
Peix i productes a base de peix
Mol·luscs i derivats

c/ Riu Güell, 60-64 | 17005 - Girona

www.mizunathai.cat
info@mizunathai.com

Horari: 12.00-16.30 | 20.00-00.00
Preu Menú: 11E
Tres plats + beguda + postres

Pàrquing Gratuït
Segueix-nos a:

INFORMA’T SENSE CAP COMPROMÍS!
T. 607 400 813 (Joel)
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La Recepta

Cocotxes de bacallà
al pil-pil

David

Restaurant Aiguaviva

Ingredients (per a 4 persones):

Preparació:

• 800 g de cocotxes dessalades
• 150 ml d’oli verge extra
• 8 dents d’all laminats
• 3 bitxos

En una cassola de fang o d’alumini hi posem l’oli i fregim els alls laminats i els bitxos. Un cop
daurats, hi afegim les cocotxes i les deixem coure un parell de minuts. Abaixem el foc perquè
bullin un parell de minuts més i ho retirarem.
Fora del foc, farem moviments circulars perquè les cocotxes deixin anar gelatina i així l’oli quedi
espès.
Rectificarem de sal, si convé, i podem servir-ho amb la mateixa cassola.

Restaurant Aiguaviva

El menú de migdia, a 11 E, 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.
T. 972 394 221 - Crta. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n | Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com - Dilluns tancat
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• CUINA CASOLANA
• PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA
de grups,
Per encàrrecs
i festius
obrim vespres
alitzats
Menús person
s i batejos
per comunion

Kroker’s

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

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

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

Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle
XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,50 euros i
un altre, a 23,50 E IVA inclòs. Els caps de setmana,
menú a 26 E 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.
Obert de dijous a dilluns migdia de 13 a 16 hores
i de dijous a dissabte nit de 20,30 a 23 hores

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.

Can Mià

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

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

