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Editorial

Doncs, cuidem-nos!
La vida saludable està de moda. Això implica que està de moda fer esport de forma
regular, ingerir la quantitat justa de greixos i hidrats de carboni i adoptar hàbits de vida
més actius i espirituals.
És una realitat que les curses populars han anat en augment en els darrers temps,
que els aliments baixos en greixos són més freqüents en les llars catalanes i que el
sedentarisme s’ha demonitzat a favor de l’activitat física i mental, entesa aquesta última,
a partir de disciplines com el ioga o el pilates, per exemple, que han anat guanyant
adeptes.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Que portar un estil de vida saludable estigui de moda no hauria de ser una mala notícia,
a no ser que, com totes modes, sigui una tendència passatgera o que no es dugui a
terme per convicció sinó per imitació social.
Jo en sóc una gran defensora i, no perquè sigui cool fer-ho sinó perquè penso que, tant
a curt com a llarg termini, té uns efectes molt beneficiosos pel nostre cos i per la nostra
ment.
La dificultat, com sol passar, és trobar l’equilibri entre el purisme de l’alimentació
ecològica i verda i els plaers gastronòmics i de vida que suposa consumir determinats
aliments amb una excessiva quantitat de sucre o greixos. El termòmetre és el nostre
cos però per poder llegir el seu estat, primer cal saber escoltar-lo. Vosaltres l’escolteu?
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il Viaggio d’en Pere
CAFETERIA RESTAURANT

CUINA TRADICIONAL I CASOLANA

M E N Ú D I A R I : 12 euros
M E N Ú E S P E C I A L : 16 euros
NIT I CAP DE SETMANA I FESTIU

Obert cada dia migdia
Les nits obert dijous, divendres i dissabtes
Tel. 972 22 69 69 - 639 02 02 92 - c/ Migdia, 80 - GIRONA
info@restaurantviaggio.com - www.restaurantviaggio.com
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Menja’t el cine

Julie and Julia

Pitu Anaya
Periodista

BOEUF BOURGUIGNON
Per a moltes persones, el llibre de receptes de Julia Child és la bíblia de la cuina. En
canvi, per altres, ella i la seva obra és desconeguda. La veritat és que la pel·lícula
va ser un èxit tant de crítica com de públic. Amb un pressupost que no arribava a 35
milions de dòlars en va recaptar més de 130 i, a més a més, va donar un premi a Meryl
Streep, un Globus d’Or. Aquell any també va ser nominada als Oscar però no el va
guanyar (el guardó va ser per a Sandra Bullock).
Tant Meryl Streep com Amy Adams, les dues actrius, no tenen cap escena juntes, ni
tan sols van coincidir en el rodatge, ja que la pel·lícula passa amb quaranta anys de
diferència.
La directora Nora Ephron va cuidar molt tota la posada en escena, intentant que els
plats elaborats tinguessin molta credibilitat. Per això va comptar amb la col·laboració
de l’experta consultora, Susan Spongen i el xef de cuina Colin Flinn. A més, la directora,
de molt jove, s’havia comprat el llibre que més tard portaria al cinema.
Una vegada filmats els plats per les escenes, els membres de l’equip de rodatge se’ls
menjaven per dinar. Els productors no estaven disposats a llançar a les escombraries
les delícies que feien els cuiners.
La pel·lícula es va acabar en tres mesos.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: Estats Units
ESTRENA: 7 d’agost de 2009
DIRECTOR: Nora Ephron
GUIÓ: Nora Ephron
MÚSICA: Alexandre Desplat
FOTOGRAFIA: Stephen Goldblatt
DURADA: 123 minuts
REPARTIMENT: Amy Adams,
Meryl Streep i Stanley Tucci

Basada en fets reals. Dues històries entrellaçades en el
temps.
Julia Child (Meryl Streep) és l’autora del llibre Dominant l’art
de la cuina francesa, escrit l’any 1961. Va estudiar a l’escola
de cuina Cordon Bleu, una de les més prestigioses de la
cuina francesa. Uns anys més tard, l’any 2002, Julie Powell,
intentarà realitzar les 524 receptesllibre i anirà explicant les
seves experiències en un bloc escrit per ella mateixa.

Pots trobar la revista
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El Rebost Nutricional

La carn,

Dra. Anna Costa Corredor

molt o poc feta?

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

prima a la superfície, prolongant el temps
de cocció el suficient per a crear-la. La
calor penetra dins el tall, assolint-se al
centre una temperatura d’uns 55 ºC.

Potser la pregunta del títol seria bo capgirar-la, posant un “per què” (s’escull) la
carn molt o poc feta. És una qüestió de
voler-la tendra (no eixuta ni dura), o bé
preferir-la cuita per a evitar el seu aspecte sanguinolent. Per preferències, cadascú té la seva.
En tot cas, cal que sapiguem que, si
consumim carn crua, tipus carpaccio o
steak tartar, cal que aquesta estigui suficient conservada i preparada en fred, i
amb ingredients que puguin exercir un
cert efecte antimicrobià. D’aquí que, en
l’elaboració del carpaccio, se soli preparar la carn, en talls molt fins, amb algun
element àcid (com suc de llimona, vinagre o vi) i amb herbes aromàtiques que
contenen substàncies antimicrobianes.
Per altra banda, en la preparació del
steak tartar, la carn picada es barreja

amb ceba, pebre negre, tàperes i altres
ingredients, buscant el mateix efecte protector. No oblidem que la carn, i més si és
prèviament manipulada, pateix un risc de
contaminació microbiana.
Quan coem la carn, però, no estem
exempts que no passi. Perquè, si es desitja “poc feta”, col·locant el tall sobre
una planxa a una temperatura molt alta,
la cocció és de poca durada. La carn queda molt tendra, però a l’interior del tall
només s’arriba als 40 ºC. I, per tant, existeix encara el risc de patir toxiinfeccions
alimentàries. A més, pel fet de no assolir
una total coagulació proteica per calor, la
digestió del tros de carn es fa una mica
més complicada. Si es deixa coure fins
assolir una textura “sagnant” (amb un to
rosat a la superfície i l’interior vermellós
i sucós), es deixa crear una crosta molt

Per a coure-la “al punt”, cal que la cocció sigui més lenta, i que la temperatura
de la superfície de la planxa o brasa sigui
relativament baixa. Es crea una crosta
gradualment que ofereix resistència a la
pressió del dit. A la superfície apareixen
gotes d’exsudat, degut a una major coagulació proteica. I la temperatura que
s’assoleix a l’interior, els 65 ºC, ja és garantia de seguretat microbiològica. Si es
desitja “ben feta”, encara cal cuinar-la
més lentament. La crosta que es crea és
més gruixuda; i a l’interior del tall, per
temps de difusió de la calor, s’assoleixen
els 70-80 ºC. Degut al temps de cocció,
es desprèn i es perd bastant contingut
d’aigua de la carn, per evaporació. Per
tant, el tall no és tan tendre i això pot
afectar a la seva masticació i, també, al
sabor final.
Indicar, com a inconvenient, que si es cou
a la brasa o barbacoa, l’exsudat que es
va desprenent pot generar flames, i fums
amb uns compostos que queden absorbits a la superfície del tall de carn, que
incrementen el risc de patir principalment càncers colorectal, de pàncrees i
pròstata.
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En portada

El Peix Blau Ganxó: la cuina honesta

El Peix Blau Ganxó ha sigut, des dels
seus inicis, més que una campanya
gastronòmica. La idea va sorgir quan
l’ajuntament va oferir als restauradors
una acció per combatre la crisi de
principis dels anys 90. Ben aviat, la
campanya va transcendir més enllà
dels fogons i ha reunit al voltant de la
tradició i la innovació gastronòmica,
artistes plàstics amb pescadors, cuiners
amb cantants, flequers amb escriptors,
crítics gastronòmics amb cuiners
afeccionats, barmans amb rebosters o
peixaters amb dissenyadors. Tots ells,
amb la complicitat dels ciutadans de
Sant Feliu Guíxols, han fet que el peix
blau es convertís en un referent de la
identitat de la ciutat.
Al llarg d’un quart de segle, la cuina del
Peix Blau Ganxó ha sigut una cuina Km 0 i
amb vocació Slowfood molt abans que es
popularitzessin aquestes tendències. Va
ser una campanya pionera i continuarà a
les taules dels nostres restaurants perquè
és una cuina honesta, que parteix del
territori, reivindica la cultura marinera
de la ciutat i expressa la creativitat dels
cuiners. Per assegurar la qualitat dels
productes, la confraria de pescadors de
Sant Feliu de Guíxols reserva cada dia
una part de les captures pels restaurants
que participen a la campanya.
Amb aquestes credencials, les primeres
edicions del peix blau es van celebrar
a Sant Feliu i a altres llocs del territori
espanyol, sempre en els millors locals
gastronòmics. Els cuiners i restauradors
es van desplaçar a Barcelona, Girona,
Bilbao, Madrid i Andorra, entre altres
llocs. Això va donar una empenta enorme
a la campanya que va servir de model a
altres que han sorgit al llarg de territori.

Showcooking

Art, cultura i ciutadania

Els restauradors i les seves creacions
gastronòmiques que sorgeixen de
combinar innovació i tradició han estat
els artífex de l’èxit de la campanya. Per
això, aquest any us oferim la possibilitat
de presenciar en directe com treballen
els nostres xefs en les sessions de
Showcooking que us hem preparat. Els
dissabtes que duri la campanya, a la
plaça del mercat o en streaming des de
qualsevol lloc del món, veureu com el
peix blau de la llotja de Pescadors de
Sant Feliu de Guíxols es converteix en
excel·lents plats que combinen la tradició
amb la creació dels nostres cuiners. És
una cuina que ha aconseguit situar el peix
blau al nivell de les cuines dels millors
restaurants.

La cuina del Peix Blau Ganxó sempre ha
anat acompanyada de l’art, la cultura i
el compromís dels ciutadans. Artistes
plàstics com Carles Piqueras, Albert
de Udaeta, Quimeta o Manel MarzoMart han participat amb les seves obres
en les campanyes. Cantautors com en
Serrat han aportat les seves creacions i
diversos grups de cançó de taberna han
acompanyat sempre als restauradors.
No ha faltat el compromís dels ciutadans
que han cregut en el projecte i han sigut
els millors publicistes de la cuina del peix
blau. L’èxit de la campanya va arribar a
ser tan intens que la premsa esportiva
anomenava als jugadors del A. D. Guíxols
com “els del peix blau ganxó”.
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Cuina Km 0,0
Enguany, per celebrar l’aniversari, la cuina del Peix blau torna als orígens i oferirà
menús a preu tancat de 25 i 35 euros amb el vi Vella Lola del Celler Mas Eugeni de
Calonge. A més, diversos restaurants oferiran un plat de peix blau i dues copes de vi
per 10 euros. I, com ja hem comentat, peix del dia de la llotja de Sant Feliu. Perquè, per
molts anys continuï essent una cuina honesta i d’excel·lència, amb el compromís de tots
els ciutadans.
Per molts anys, Peix Blau Ganxó!
Salvador Calabuig i Serra
Regidor de Turisme de Sant Feliu de Guíxols
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Perfil de dona

Nina
Actriu i músic
“Les nostres digestions tenen una incidència directa en la veu”

Parlem amb la Nina quan està en la recta final de la gira de Mamma Mia!, un musical que va estrenar
a Barcelona el novembre de 2015 i que, després de fer gira per tot l’Estat, ara fa temporada a Madrid.
A banda de la seva faceta d’actriu i músic, la Nina dirigeix el centre NinaStudio, situat a Sant Cugat del
Vallès, i creu que l’alimentació influeix molt en la qualitat de la veu.

D’on ve el nom de Nina?
Nina és el meu nom artístic i l’utilitzo
des que vaig aparèixer per primer cop
al programa Un, Dos, Tres. La cantant
Betina va ser qui em va batejar amb
aquest nom, amb ella vaig compartir
escenari durant alguns anys en l’època
d’orquestres, concretament amb Janio
Martí.
Quina consideres que és la teva
professió?
Sóc actriu i músic. La veu és l’instrument
amb què faig el meu ofici. El meu ofici
m’ha donat la base i l’experiència per
iniciar un camí paral·lel en el món de
la docència i la salut. Sóc logopeda
graduada per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i fa 3 anys vaig
obrir NinaStudio, un centre d’educació,
entrenament i rehabilitació de cos i
veu ubicat a Sant Cugat del Vallès. Així
doncs, tinc dues vessants professionals:
performer i coach-terapeuta.
Amb quins projectes estàs en aquests
moments?
Estic en la recta final de la gira de Mamma
Mia!, un musical que vam estrenar a
Barcelona el novembre de 2015, que ens
ha dut durant un any per tot Espanya i
que ara fa temporada a Madrid. I, a més,
combino la meva activitat artística amb la
pedagògica i empresarial que exigeix el
meu centre.
Què significa per tu la veu?
La veu és l’instrument que m’ha
permès fer el meu ofici i viure moments
impagables amb el públic damunt
l’escenari. Sento i visc la veu com un
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menjar i, si no fes l’ofici que faig, pesaria
el doble del que peso!
Qui cuina a casa?
A casa cuino jo i la base de la nostra
alimentació és la verdura, la fruita, els
cereals i els ous. Molt ocasionalment,
un tall de peix. Cuino sense oli. Això vol
dir que no mengem fregits i que l’oli
no toca mai el foc. Cuino amb aigua o
amb caldo de verdures. Fa molts anys
que ho practico i les meves digestions
han millorat moltíssim. A casa tampoc
cuinem amb sal i fa molts anys que hem
desterrat el sucre.

tresor i crec fermament que és un valor
individual de cada ésser humà. D’això
en parlo al meu primer llibre Amb veu
pròpia, un llibre on faig un cant al meu
ofici i, per suposat, a l’instrument que el
fa possible, la veu.
La veu defineix la nostra personalitat?
La veu és el nostre DNI sonor. És la nostra
targeta de presentació. Per la veu se’ns
coneix i se’ns reconeix. La velocitat de la
parla, l’entonació i la projecció desvelen
molts aspectes de la nostra forma de ser.
Alhora, la nostra veu és la suma de molts
aspectes, la veu dels nostres pares, la
llengua que parlem, la cultura a la que
pertanyem i la música o les veus que
escoltem.
Quin és el projecte que has desenvolupat
al llarg de la teva carrera amb el que
més has gaudit?
Veure créixer NinaStudio és la meva
màxima satisfacció. Vaig impulsar el meu
centre en plena crisi, el 2013 però, malgrat
aquell període d’incertesa econòmica,
vaig sentir que era el moment d’obrir les
portes del centre que acolliria el projecte
pedagògic en el que havia abocat més de

10 anys de treball. Avui ja som un equip
de 8 persones i, en un futur immediat,
obriré NinaStudio a Barcelona.
Com valores la teva experiència com
a directora de l’Acadèmia d’Operación
Triunfo?
Em
sento
privilegiada
d’haver-hi
participat. Poder retrobar-nos ara
després de 15 anys a OT El reencuentro
m’ha fet adonar d’una cosa que ja
sabia, d’altra banda: vam establir un
vincle fortíssim perquè vam viure una
experiència única que mai oblidarem.

Quin és el teu plat estrella?
Cim i tomba. Un ranxo de rap i patata que
el meu pare, pescador de Lloret de Mar,
solia cuinar a bord. Ell me’l va ensenyar
a fer i n’estic molt orgullosa perquè és un
plat que amb prou feines es coneix.
I el teu plat preferit?
Si no he de cantar, un bon cim i tomba.
Si tinc funció o concert, amb un plat de
carxofes i mongeta bullida i una truita sóc
molt feliç.
Quin és el teu aliment preferit?
De verdura, la carxofa. De fruita, la
síndria.

Vas celebrar els 30 anys de la teva
carrera, hi haurà un Nina. 40 anys?
Espero que sí! Si la veu i la bona forma
física m’acompanya, per què no? Vaig
celebrar els 20 de la mà de l’Andreu
Buenafuente en un espectacle dirigit per
ell. Els 30 amb la magnífica implicació de
la GIOrquestra. Veurem què passa als 40.

Què prepares quan tens convidats a
casa?
Si són convidats que vénen per primer
cop els preparo el cim i tomba. I si són
convidats de confiança els preparo algun
plat lleuger dels que menjo habitualment.
El darrer dia que vaig tenir convidats en
diumenge vaig fer llenties amb carbassa,
porro i carxofes. Ben bo!

T’agrada cuinar?
Sí. M’agrada cuinar perquè m’agrada
cuidar-me. El meu ofici m’ha obligat, en
certa manera, a fer molta bondat i li he
d’estar agraïda perquè m’agrada molt

Què t’agrada trobar de menú quan ets
convidada a casa d’algú?
Tot m’agrada però gaudeixo més si en
el menú hi ha més verdures i proteïnes
vegetals.
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Perfil d’home

Jordi Grau
Director adjunt d’El Punt-Avui i director de l’edició de comarques gironines

“La gent s’ha acostumat a no pagar per la informació
i fer informació és molt car”

Jordi Grau és un gat vell del
periodisme. Va començar a Ràdio
Girona en temps de la dictadura
franquista fins que va fer el salt
a la premsa escrita. Després de
treballar uns anys al Diari de
Girona, va passar a formar part
de la família d’El Punt-Avui on
s’hi sent còmode ja que, enguany,
fa 30 anys que hi treballa. Per
cert, que El Punt-Avui Televisió
també emetrà, ben aviat, des de
Girona.

Debat a l’Espanya amb historiadors sobre el 1714. Hi va haver l’Antoni Segura,
Joaquim Nadal i Joan Vilarroya. Barcelona.

Vas començar molt jove en el món de la
comunicació?
Vaig començar quan encara no havia fet
els 17 anys i, a més, d’una forma curiosa
perquè no passa ara. Vaig sentir un
anunci a la ràdio, m’hi vaig presentar i em
van agafar. Era Ràdio Girona quan encara
estava al carrer de la força, número 8.
Amb què vas començar?
Jo vaig començar fent música. Al
cap d’un mes ja feia de tècnic, feia
muntatges musicals, enregistrament de
falques publicitàries, el control d’alguns
programes,... Va ser amb això que vaig
entrar en el món de la música. En aquella

època, hi havia 4 locutors a Ràdio Girona,
la Francina Boris, la María Jesús Medina,
la Marisol Villa i en Josep Maria Amargant
que era la veu principal. També hi havia en
Salvador Carral que feia col·laboracions.
A finals del 76, vam fer un programa amb
en Jordi Busquets, que es deia Altaveu
on s’hi començaven a introduir notícies
polítiques. Allà em vaig adonar que hi
havia alguna cosa que m’agrada.
Però també feies esports.
En aquella època, jo havia entrat a fer els
controls dels programes d’esports, que
és on vaig conèixer a Narcís Planas i Jordi
Xargayó. Començant a fer tot això, vaig

tenir l’oportunitat d’escriure sobre esports
al diari Los Sitios i allà vaig descobrir
la meva verdadera vocació. El món de
la ràdio és molt divertit però el món del
periodisme, més que de la comunicació,
del periodisme, em va atrapar. Vaig
començar a fer col·laboracions diàries al
diari sense cobrar fins que, el 1984, vaig
deixar la ràdio i vaig començar a treballar
al Diari de Girona, que havia deixat de ser
Los Sitios.
I des d’aleshores no has deixat la
premsa escrita.
A mi la ràdio sempre m’ha agradat molt
però, estant al Diari de Girona, el 1984
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Trobada entre el president de la Generalitat Carles Puigdemont
i els periodistes de ElPuntAvui que han escrit un llibre sobre ell. Barcelona.

em trobo que el diari té una necessitat i
és la de cobrir la secció de comarques.
Aleshores em vaig trobar que, de cop,
em van fer cap de secció de comarques.
Ho vaig portar durant un any i, després,
vaig entrar en una altra de les meves
passions, els successos. Quan feia dos o
tres anys que treballava al Diari de Girona
vaig rebre una oferta d’El Punt i ara fa 30
anys que hi sóc.
De què et vas encarregar a El Punt?
Vaig començar fent successos i, el cap de
setmana, els esports. Després, al cap de
tres anys, em van fer responsable de la
revista Presència i del Diumenge punt que
era una secció de reportatges. Després,
vaig ser redactor en cap i després vaig
anar a obrir la primera edició del diari
fora de comarques gironines, a Badalona.
Allà hi vaig estar de director durant un
any i mig i, quan vaig tornar, vaig estar de
subdirector de tot el grup, des del 95 fins
el 2002 que és quan ens empesquem un
diari d’esports, que en aquell moment es
va dir El 9, que encara continua avui.

lloc als grans mitjans. Són 25 minuts de
programa, el dimecres a les 9 del vespre i
amb reemissions durant tota la setmana.
Han vingut a La ciutat dels llibres cap a
200 convidats diferents ja.
També has treballat amb el president de
la Generalitat, Carles Puigdemont.
Sí, des que vaig entrar a El Punt, el 87,
fins que ell va plegar que devia ser el 93
o 94. Però després hem estat sempre en
contacte perquè va fer algunes coses amb
nosaltres com el Catalonia Today que ara
porta la seva dona, la Marcela Topor. Com
a autor, amb l’Andreu Mas, vaig publicar
Puigdemont, el president @KRLS, un
llibre que va sortir pel Sant Jordi de l’any
passat i que va funcionar molt bé.
Tu que vas començar a treballar amb
màquina d’escriure, deus haver notat
un gran canvi en el món del periodisme.
Ha canviat tot. Al Diari de Girona encara
hi havia una rotativa que es feia amb
plom. Era la prehistòria. Jo sempre deia

que havies de pensar molt bé el que
volies escriure abans de posar-t’hi, en
canvi ara, amb l’ordinador pots escriure
i esborrar molt ràpidament. Ara amb les
edicions digitals has d’anar canviant els
titulars del diari que estàs fent perquè
la notícia surt per les xarxes socials al
moment. Hi ha un problema però: la
gent s’ha acostumat a no pagar per la
informació i fer informació és molt car. A
El Punt havíem arribat a ser 560 persones
i ara som 280 o 290.
El Punt-Avui Televisió instal·larà uns
estudis a Girona?
Sí, estarà tot junt amb la redacció de
Girona.
Tu havies treballat amb en Jordi Xargayó
i ara dirigiu els dos principals diaris de
les comarques gironines. Com és la
vostra relació?
Professionalment tensa i personalment
bona. Som amics.

Ara ets subdirector d’El Punt-Avui?
En Xevi Xirgo és el director i jo sóc
director adjunt i responsable de l’edició
de comarques gironines que és l’edició
mare del diari.
A més, fas La ciutat dels llibres a TV
Girona.
Sempre m’ha agradat llegir. Estem a
punt d’acabar la quarta temporada de
La ciutat dels libres on no hi fem crítica
de llibres perquè no em sento preparat
ni em ve de gust sinó que m’agrada molt
fer divulgació. Convidem els autors que
treuen novetats, no només els grans
èxits de vendes sinó també els autors
de comarques gironines, amb llibres
més petits o potser dedicats a una cosa
més concreta que a vegades no tenen

Debat Moment Zero entre el vicepresident i conseller d’Economia,
Oriol Junqueras, i l’economista Xavier Sala i Martín. Barcelona.
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El producte

L’autèntic xuixo de Girona
Segons Julià Castelló, propietari de l’antiga pastisseria
Can Castelló, un dels establiments més antics de la ciutat de Girona; l’autèntic xuixo està fet a partir d’una pasta
molt fina i lleugera, fermentada a una temperatura i humitat concretes, que cal farcir abans de coure. Per això,
un autèntic xuixo no pot ser de nata, ja que el farciment
d’aquest dolç ha d’estar cuit perquè sigui autèntic.
La pastisseria Can Castelló va tancar l’establiment que
tenia al carrer Santa Clara de la capital gironina el 2014
però segueix elaborant i repartint xuixos des d’un obrador a la mateixa ciutat.
La família Castelló elabora quatre tipus diferents de xuixos: de crema, que és el clàssic,
de xocolata, de crema de ratafia i un de poma sense crema. Segons Castelló, que representa la quarta generació vinculada a l’elaboració d’aquest dolç gironí, “el seguim fent
amb la recepta original, l’únic que ha canviat és la grassa que utilitzem ja que abans
usàvem greixos de porc o de vaca, que era els que hi havia; i ara els hem substituït per
margarines vegetals”. Una altra diferència és que ara elaboren uns xuixos més petits
que no pas anys enrere.
Fruit de l’estima de la família Castelló per aquest dolç, que data del segle XX, el 2008 va
iniciar una campanya per promocionar el xuixo de Girona i ara segueix evolucionant-lo.
Julià Castelló està treballant en uns xuixos de quinta gamma que es poden congelar
sense que perdin el seu gust autèntic.

119 anys enrere
Can Castelló va néixer l’any 1898
de la mà del besavi de Julià
Castelló, qui va marxar del seu
poble natal, Rabós d’Empordà,
cap a Girona a guanyar-se la
vida. Va ser a la capital gironina
on va obrir un petit forn de pa a
la desapareguda plaça del Molí,
al barri del Mercadal, fins que,
pels volts del 1945, va canviar de
lloc i va obrir un obrador propi a
la Ronda Ferran Puig. No va ser
fins la generació de l’avi de Julià
Castelló que el negoci va incorporar una botiga al carrer del
Perill i, als anys 50, es va obrir
a la pastisseria amb un local al
carrer Santa Clara de Girona on
hi ha estat fins el 2014.

“El resultat no depèn de la sort, ingredients, treball, passió i ofici”. Castelló 1898
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Distribuït per:
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MOSSEGADES
Es Portal, de Pals, liderarà el nou projecte gastronòmic del Palau lo Mirador de Torroella de Montgrí
La darrera modificació integral que li va
donar la imatge actual, la va realitzar l’arquitecte noucentista Rafael Masó, un dels
arquitectes catalans més importants del
segle XX, gran admirador d’Antoni Gaudí.
L’establiment té més de 8.000 m2 de jardins i espais exteriors amb piscina, que el
converteixen en un oasi enmig d’una petita vila medieval.

Es posarà en marxa a partir del 2018.
L’acord preveu l’entrada progressiva de
l’equip d’Es Portal en la gestió del restaurant i del servei de banquets del Palau lo
Mirador a partir de finals del mes de març
de 2017. Durant els propers mesos, el nou
equip prepararà una nova oferta gastronòmica diferenciada per al Palau lo Mirador.
D’altra banda, la societat RV Hotels continuarà portant la gestió de l’hotel Palau
Lo Mirador, com ha fet tots aquests anys.
El xef-director d’Es Portal Hotel Gastronòmic, Joan Carles Sànchez, ha explicat
que ‘l’equip d’Es Portal prepararà una
nova oferta gastronòmica pensada exclusivament per al Palau lo Mirador, diferenciada de l’oferta gastronòmica d’Es Portal.
També assumim la gestió dels serveis de

casaments i banquets que ja hi ha contractats.
El creixement experimentat per Es Portal
Hotel Gastronòmic des que es va inaugurar a finals del 2013, a Pals, ha permès ampliar i consolidar un equip capaç
d’afrontar aquest nou repte amb garanties. Francesc Ferrer és la persona que ha
escollit la direcció d’Es Portal per dirigir
el Palau lo Mirador en aquesta nova etapa.
El Palau Lo Mirador és un palau gòtic,
datat al 1385 però els seus orígens es
remunten al segle IX, a l‘inici de la formació de la vil·la on està situat, Torroella
de Montgrí, al cor de la comarca de l’Empordà. L’extraordinari conjunt arquitectònic del Palau Lo Mirador és el resultat
de vàries reformes al llarg dels segles.

El Palau Lo Mirador actualment ofereix
els serveis d’hotel de**** amb 10 habitacions, un restaurant gourmet especialitzat en productes de la zona i destaca en
l’organització de casaments i banquets.
Aquests dos últims serveis: restaurant i
banquets són els que han quedat traspassats a Es Portal Hotel –gastronòmic.
Es Portal és un Hotel Gastronòmic certificat, un establiment de gestió familiar en
el que la gastronomia té un pes molt destacat. Situat en una masia catalogada del
s.XVI a la vila medieval de Pals, la proposta del seu xef-director, Joan Carles Sànchez, posa en valor el producte de qualitat
de productors i elaboradors del territori.
Especialment de l’arròs de les varietats
cultivades a Pals, del peix de la Costa
Brava i la carn del territori català també
s’ofereix a aquells propietaris d’embarcacions que busquen treure una rendibilitat
als seus vaixells durant els períodes que
no naveguen.

Un cava de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles, a través de l’àrea de Turisme i Promoció Econòmica, té com a finalitat la promoció i dinamització del turisme, sota uns criteris de qualitat i sostenibilitat. Després de rebre la proposta de la marca Farré-Garriga, i analitzar la seva trajectòria a
l’hora de fer cava per altres municipis com
ara Girona i Ripoll, entre molts altres, s’ha
plantejat com a eina de promoció de la ciutat. Així doncs, es disposa al mercat d’un
cava amb dues plaques i etiquetes relacionades amb icones turístiques de la ciutat
de Banyoles.
La Marca Farré-Garriga és una empresa
amb seu a Caldes de Malavella, referent en
l’àmbit de la producció artesanal de vins i
caves a les comarques gironines. Farré
Garriga ha produït una col·lecció de 3.000
unitats d’ampolles de cava per cadascuna
de les dues plaques, una de l’Estany i una
altra del Barri Vell. Les ampolles es vendran en petits establiments de Banyoles i
del Pla de l’Estany.
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Cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de Roses.

Menú Migdia
Obert cada dia
TERRASSA AMB VISTES
A L’EMPORDÀ

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

22 | www.gironagastronomica.cat

La recepta

Tiramisú

de maduixes en gotets

Pilar Criado

Les receptes que m’agraden

Ingredients
(per a 6 persones):

És una versió fresca i molt primaveral del tiramisú. Pots preparar-ho en gotets
individuals i, així, sorprendràs a tots amb unes postres d’allò més boniques i
originals que estan per llepar-se els dits.

• 1/2 quilo de maduixes

En aquesta versió substituïm el clàssic cafè que banya els melindros per un almívar
de maduixa i també maduixes fresques tallades a daus. Jo no macero les maduixes
per a aquesta recepta perquè m’agrada la fruita fresca cruixent i l’acidesa que
aporta, en contrast amb la suavitat sedosa de la crema de mascarpone, ja veuràs
que queda boníssim, molt fresc, dolç i aromàtic.

• 1 paquet de galetes Savoiardi
o melindros
• 250 g de mascarpone
• 250 g de nata
• 100 g de sucre més
30 g per l’almívar de maduixa
• 1 raig de vi de Marsala, Porto,
Garnatxa o el vi dolç que prefereixis

Com veuràs jo no poso ou a la crema del tiramisú, em fa no sé què utilitzar ou cru
i, a més, així puc usar-la fins i tot a l’estiu sense cap por. Si tu prefereixes la versió
clàssica, amb ou cru, només has d’afegir 4 ous i eliminar la nata. Separes els rovells
de les clares i barreges els rovells amb el mascarpone i el sucre. D’altra banda
muntes les clares a punt de neu ben ferm i afegeixes aquest merenga a la barreja
anterior. Aquesta seria la crema clàssica i el licor s’abocaria directament sobre els
melindros. El tiramisú original porta vi de Marsala, que és un vi dolç procedent de la
localitat de Marsala, a l’illa de Sicília. Podem substituir-lo per una garnatxa dolça de
l’Empordà i quedarem molt bé.

Prepació:
Neteja les maduixes i talla-les en dauets, reserva.
Per preparar la crema del tiramisú, bat la nata fins que quedi bastant ferma. Quan
estigui a mig muntar, afegeix els 100 grams de sucre i continua batent. Un cop batuda,
afegeix tot el mascarpone i també el xarrup de licor i bat una mica fins integrar-ho
del tot.
Posa tota la barreja en una màniga pastissera o bé una bossa de plàstic, després
tallaràs un cantó i serà una màniga improvisada. Mentrestant reserva a la nevera.
En aquesta versió substituïm el clàssic cafè que banya els melindros per un almívar de
maduixa. Per preparar-lo agafa uns 100 grams de maduixes de les que tens en dauets
i posa-les en un cassó petit juntament amb 30 grams de sucre i una mica d’aigua.
Tritura en el mateix cassó i, després, porta a ebullició, ha de quedar un almívar de
maduixes claret per banyar els melindros. Si cal,
afegeix una mica d’aigua. Reserva.
Ja tens tots els elements a punt per començar a
muntar el tiramisú de maduixes. Pots fer-ho en
gotets, com ho he fet jo, o bé muntar en una plata
un tiramisú més gran per servir en porcions.
Posa una capa de Savoiardi al fons i banya amb
l’almívar de maduixa. A sobre una capa de crema
(amb ou o amb nata, com prefereixis). I sobre la
capa de crema unes quantes maduixes a dauets.
Una segona capa de Savoiardi, més crema i,
finalment, més dauets de maduixes fresques
col·locades de forma decorativa. Pots posar unes
fulles de menta o unes fulletes de les mateixes
maduixes per decorar i ja està llest el tiramisú de
maduixa, reserva a la nevera fins al moment de
servir.

www.gironagastronomica.cat | 23

DIÜRÈTICA
AID
DEPURATIVA
EP
HIDRATANT
MOLT HID
DRATAN
IDEAL P
PER
ER M
MENJAR
E
ENTRE
ENTR
RE HORES
HOR

LA
SÍNDRIA
GASPATXO DE SÍNDRIA
Ingredients:
· ¼ de síndria
· 2 tomàquets
· Oli doliva verge extra
· Vinagre de poma
· Sal i pebre
· Fulles d’alfàbrega fresca per decorar

pas a pas:
Tallar la síndria i treure’n les llavors. Tallar el
tomàquet en trossets petits i posar-los amb la
síndria tallada en una batedora amb oli, vinagre ,
sal i pebre al gust. Passar per la batedora. Verificar el gust i rectificar de sal i vinagre si cal. Deixar
refredar a la nevera per prendre’l ben fresquet.
Decorar amb les fulles d’alfàbrega al servir.

Bio’s ecomercat, molt aprop teu
Obert de dilluns a dissabte de 9 a 20:30h
Rambla Xavier Cugat 40, 17007 Girona
Aparcament gratuït de Fontajau a 2 minuts. També hi podeu arribar en bus:
T: 972 20 15 94 - botiga@biospirit.es

SEGUEIX-NOS AL FACEBOOK
L5 L2

facebook.com/
biosecomercat
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MOSSEGADES
33a Nit de la pintura Hiper Decoració
(realitzant cursets de formació i adquirint
maquinària d’aplicació per poder oferir
un treball diferencial). El Sr. Mallart
també va agraïr públicament, als clients,
amics i proveïdors, la seva fidelitat a la
convocatòria, any rere any. Va comentar
“Aquesta nit, representa un valor afegit
a les seves compres, gràcies a la
col·laboració i gentilesa dels nostres
millors proveïdors”. També es va referir
als clients de gran consum, que tenen
la possibilitat d’optar al viatge anual
sorpresa, aquest any, a Dubai.
El sopar espectacle, una vegada més, va
ser dirigit pel popular periodista Josep
Puigbó, que va presentar l’audiovisual
amb els proveïdors més importants de
l’empresa i la fàbrica pròpia Tkrom.
El passat dissabte dia 1 d’abril es va celebrar a l’hotel Mas Solà de Santa Coloma de
Farners, la ja tradicional Nit de la Pintura, que aquest any ha arribat a l’edició número 33,
acte que com sempre va ser patrocinat i organitzat per Hiper Decoració.
Aquesta trobada reuneix un important i representatiu nombre de professionals del sector
de la pintura, tant de decoració com de carrosseria, enguany, amb més participació que
l’any passat, uns 400 assistents. La trobada va ser tot un èxit.
El Sr. Joan Mallart, gerent d’Hiper Decoració, va dirigir unes paraules als assistents,
fent referència a la petita millora del mercat actual i que és important agremiar-se
per combatre la competència deslleial, amb més professionalitat i més producció

Durant el sopar, el sorprenent i únic
imitador, Carlos Latre, va realitzar un
show genial, personalitzat per l’empresa
Hiper Decoració i el món de la pintura.
Un cop acabat l’espectacle, el Conjunt
Chapó va amenitzar l’acte amb un animat
ball, que es prolongà fins les 4:30 h. de la
matinada.
Moltes felicitats i agraïments a tots els
assistents.

Costa Brava Verd Hotels escull nou president
Jordi Mias Morell, director de l’Hotel
Carlemany de Girona, ha estat escollit
com a president de l’entitat pels propers
4 anys.
S’han celebrat eleccions per a la renovació
de càrrecs del Consell Rector de Costa
Brava Verd Hotels, en les que el Sr. Jordi
Mias Morell (Hotel Carlemany) ha estat
escollit com a nou president de l’entitat
pels propers 4 anys, substituint al Sr.
Josep Maria de Vehí (Hotel Aigua Blava),
al capdavant els últims anys. També s’ha
escollit a la Sra. Irene Elías (Silken Park
Hotel San Jorge) com a vicepresidenta
primera.
Mias compta amb una important i acurada
formació en el sector: diplomat en Turisme
per la Universitat de Girona i per l’Escola
Oficial de Turisme de Catalunya; i amb
un postgrau en Direcció i Administració
d’Hotels i Restaurants per la University
Center César Ritz de Suïssa. Va guanyar
la Beca Xiquet Sabater l’any 1999, que

impulsa la Unió d’Hostaleria i Turisme
Costa Brava Centre, i també va obtenir
el mateix any la Beca Turismo España,
atorgada pel Ministerio de Turismo de
España para la realización de estudios de
postgrado.
Pel que fa a la trajectòria professional, Mias
dirigeix l’Hotel Carlemany de Girona des
de l’any 2007. Ha treballat al Grup Prestige
Hotels com a director i sotsdirector de
diversos hotels del grup i també compta
amb experiència internacional al Walt
Disney World – Disney’s Caribbean Beach
Resort d’Orlando als Estats Units.
També ha exercit com a docent a la
Facultat de Turisme de la Universitat de
Girona i ha estat convidat per a realitzar
classes mestres a ESADE.
Renovacions al Grup Costa Brava Centre.
Amb l’elecció del nou president de Costa
Brava Verd Hotels, es posa de manifest
el procés de renovació de càrrecs que
està duent a terme el Grup Costa Brava

Centre, que va començar l’any passat
amb l’elecció de la Sra. Bàrbara Hallé
com a presidenta de la Unió d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre i del Sr. Xavier
Rocas com a president de l’Associació
Costa Brava Hotels de Luxe.
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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

Trufes gelades
al rom amb galeta

Lluís Blanch

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

Ingredients per la galeta:
- 6 g de mantega
- 30 g de sucre glaç
- Mig ou
- 125 g de farina

Elaboració de la galeta
Barregem la mantega amb el sucre, afegim l’ou i, finalment, la farina. Treballem la
pasta fins que ens quedi lligada. Donem forma de galeta. Coem al forn 15 minuts a 180
graus.

Ingredients per la trufa:
-250 ml de nata
-125 g de xocolata del 70%
-80 ml de rom
-Fideus de xocolata o pols de cacau per decorar

Elaboració de la trufa
Muntem la nata. En separem una mica per afegir-hi el rom. Tot seguit, hi afegim la xocolata prèviament desfeta. Ho barregem tot amb un batedor i, finalment, hi afegim la resta
de la nata i acabem de barrejar-ho tot plegat. Fem una bola de trufa sobre la galeta i ho
cobrim de fideus de xocolata i la pols de cacau.

HISTÒRIA
No se sap ben bé l’origen
d’aquest dolç. Possiblement es
trobaria a la capital de Savoia.
Sembla ser que un pastisser
de Chambéry, Louis Dufour,
pels volts de Nadal de finals
del segle XVIII, es va adonar
que s’havia quedat sense previsions i que no podia elaborar
uns productes concrets pels
seus clients. Al final va esprémer la imaginació i va decidir
fabricar un dolç de qualitat
amb els productes que tenia.
Va barrejar crema, cacau i vainilla, va formar petites boletes
que va cobrir amb xocolata i,
finalment, les va arrebossar
amb pols de cacau.
Així va néixer aquest dolç tan
apreciat i consumit arreu del
món que es va inspirar en la
trufa o tòfona pel que fa a la
forma.
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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

Vins de les comarques gironines
guardonats al concurs de vins i caves
de Catalunya Giroví 2017
Vi Blanc Especial
ÀURIA (2016) - MAS LLUNES
JONCÀRIA MOSCAT (2015) - PERE GUARDIOLA
BABALÀ - VI BLANC SIMPÀTIC (2016)
CELLER COOPERATIU D´ESPOLLA
Vi Blanc Fusta
FLOR D’ALBERA (2014) - CELLER MARTÍ FABRA
BLANC DE GRESA (2014) - VINYES D’OLIVARDOTS
LLAVORS* BLANC (2016) - CELLER LA VINYETA S.L.
CAMÍ DE CORMES (2016) - ROIG PARALS
MABRE (2016) - EMPORDÀLIA
Vi Blanc Jove
NOMÉS (2016) - PERELADA
MURRI (2016) - VINS I LICORS GRAU
SÀTIRS BLANC (2016) - CELLER ARCHÉ PAGÈS, S.L.
MAS OLLER MAR (2016) - MAS OLLER
ERIÇO (2016) - BOSCOS CATALANS SL (VINS DE TALLER)
Vi Rosat
SINOLS ROSAT (2016) - EMPORDÀLIA
ANHEL D’EMPORDÀ (2016) - PERE GUARDIOLA S.L.
ROSA-T (2016) - CELLER MARIÀ PAGÈS
Vi Negre Jove
MALLOLET (2015) - ROIG PARALS
ORIOL DELS ASPRES NEGRE (2016)
VINYES DELS ASPRES
MAR DE LLUNA (2016) - CELLER MARIÀ PAGÈS
Vi Negre Màx. 6 mesos Criança
SOMIADORS (2014) - 7 MAGNÍFICS
CAN NOVES (2014) - ECCOCIVI CELLER
LA BOTERA (2013) - ROIG PARALS
CERCIUM (2015) - MAS LLUNES
REC DE BRAU (2014) - CELLERS D’EN GUILLA

Vi Negre Criança
FINCA ARBRE BLANC (2015) - CELLER GELAMÀ
ANTIMA (2015) - EMPORDÀLIA
TERRA DE VENTS (2014) - VINS I LICORS GRAU
MAS OLLER PLUS (2013) - MAS OLLER
BRUEL DE L’ESTANY (2014) - CELLERS D’EN GUILLA
Vi Negre Reserva
FINCA MALAVEÏNA (2013) - PERELADA
FINCA LA GARRIGA (2013) - PERELADA
AIRES DE GARBET (2014) - PERELADA
FINQUES (2013) - PERELADA
FINCA ESPOLLA (2012) - PERELADA
GRAN CLAUSTRO (2012) - PERELADA
FLORESTA 3B8 (2013) - PERE GUARDIOLA S.L.
Vins Dolços
TORRE DE CAPMANY - PERE GUARDIOLA S.L.
SOLERA - GARNATXA D’EMPORDÀ CELLER COOPERATIU
D´ESPOLLA
LEA (2015) - BOSCOS CATALANS SL (VINS DE TALLER)
Cava/Vi Escumós Brut Nature Reserva
CELLER TROBAT RESERVA (2012) - BODEGAS TROBAT
Cava/Vi Escumós Brut Nature Gran
CAVA CELLER TROBAT GRAN RESERVA (2011)
BODEGAS TROBAT

FULLA D’OR
FULLA DE PLATA
FULLA DE BRONZE
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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

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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Viu cuidant-te

Cireres

Fresques i sucoses
Les cireres, fruit del cirerer, anuncien l’arribada de l’estiu i són una
de les fruites amb més èxit entre grans i petits. N’existeixen de moltíssimes varietats, que els seus productors classifiquen segons el seu
gust dolç o agre, i tenen una temporada curta (de maig a juliol).

PROPIETATS NUTRICIONALS
Segurament molts penseu que és una
fruita calòrica i que conté molta quantitat de sucre per la seva dolçor, però no
és així, ja que cada 100 g de l’aliment ens
proporciona 48 kcal i 10 g de sucre, similar a altres fruites com el kiwi, la poma o
la nectarina.
Com tots els fruits vermells, les cireres
tenen moltes substàncies protectores i
destaquen pel seu contingut en vitamina
C, àcid fòlic, fibra, antioxidants (flavonoides, polifenols i àcid elàgic), responsables del seu color vermell, i minerals com
el potassi i el magnesi.

PER A QUI POT SER
BENEFICIÓS?
Les cireres són beneficioses per la salut
de la pell gràcies al seu alt contingut en
antioxidants, ja que ajuden a nodrir-la i
contraresten els efectes d’envelliment que
ens causen els rajos del sol sobre la pell.
També, el fet de ser una fruita amb un alt
contingut en fibra i sorbitol, ajuda a millorar el trànsit intestinal, motiu pel qual és
una fruita indicada per aquelles persones
que pateixen restrenyiment.
Una altra propietat interessant de les
cireres és que podrien ajudar a millorar
el son i la sensació de relaxació, gràcies
al seu contingut en triptòfan i aminoàcid
que augmenta la serotonina, l’hormona
de benestar.
També, el seu alt contingut en àcid fòlic fa
que les cireres siguin un fruit adient per
les embarassades
I per últim, comentar que la ingesta de
cireres podria ser beneficiosa en casos
d’artritis, ja que milloren les condicions
inflamatòries.

TREU-NE PARTIT
Les cireres són una fruita molt acceptada
i fàcil d’introduir ja que les podem utilitzar com ingredient en amanides, macedònies, sucs, batuts, cremes, granissats
o gaspatxos.
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Viu cuidant-te

Albercocs

Marta Cot

Dietista - Nutricionista

Dolços i perfumats
PROPIETATS NUTRICIONALS
Els albercocs, comparats amb altres
fruites, tenen un contingut calòric baix,
ja que contenen molta quantitat d’aigua
(90%) i moderada quantitat de sucres.
Destaquen pel seu contingut en fibra, sobretot soluble, que millora el trànsit intestinal i té efecte probiòtic (nodridor de
la flora intestinal), i pel seu contingut en
betacarotens (provitamina A), imprescindibles per la visió, el bon estat de la pell,
el cabell, les mucoses, els ossos i el bon
funcionament del sistema immunològic,
a més de proporcionar propietats antioxidants. També, ens aporten minerals com
el potassi, necessari per la transmissió i
generació de l’impuls nerviós i per l’activitat muscular normal. Una insuficiència
de potassi s’expressaria amb una simptomatologia de cansament, dolor muscular,
debilitat, astènia i rampes.

PER A QUI POT SER
BENEFICIÓS?
L’albercoc és una fruita que ajuda a protegir l’organisme dels efectes nocius dels
radicals lliures. Així doncs, la ingesta
d’albercocs ens ajudarà a protegir la pell
dels efectes perjudicials del sol i ens pot
ajudar a millorar els problemes de psoriasi.

L’albercoc és el fruit de l’albercoquer i es caracteritza per ser
una fruita sucosa i dolça. És una fruita que es cultiva a Europa
des del segle XVII i en podem gaudir, sobretot, de juliol a agost.

El contingut en fibra i sorbitol de l’albercoc fa que sigui una fruita interessant per
regular el trànsit intestinal davant etapes
d’estrenyiment.
Pel que fa el contingut en provitamina A
dels albercocs, es caracteritzen per tenir un paper protector davant patologies
cardiovasculars, degeneratives i càncers.
I poden ajudar els celíacs a recuperar-se
de les lesions intestinals.
Per últim, comentar que també sembla

ser que els albercocs tenen un paper protector davant les agressions hepàtiques.

TREU-NE PARTIT
Pel que fa al moment de menjar l’albercoc, és ideal que tingui un color taronja o
vermell fort perquè el contingut de pigments sigui més elevat, és a dir, que cal
menjar-los quan estiguin ben madurs.

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
Lloguer de vaixells d’alta gamma a l’Estartit
Top Sailing Charter (TSCH), l’empresa empordanesa especialitzada en l’organització
de viatges nàutics de luxe, ha situat la primera flota permanent de lloguer de vaixells
d’alta gamma de la Costa Brava al port de l’Estartit. El CEO de TSCH, Sergi Alós, ha
assegurat, que és important “donar a conèixer i posar la Costa Brava al mapa del món
nàutic de luxe”. L’economia d’aquesta zona es pot veure beneficiada per la presència
del nou servei de xàrter, ja que augmentarà el trànsit de turisme que generarà beneficis als diferents sectors comercials i turístics de l’Estartit i el seu entorn. L’empresa
catalana també s’ofereix a aquells propietaris d’embarcacions que busquen treure una
rendibilitat als seus vaixells durant els períodes que no naveguen.

Xics Gastronòmics
La segona edició de Xics Gastronòmic,
la Quinzena Gastronòmica Infantil de
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró va tenir
lloc del 20 de maig al 4 de juny i va estar configurada per una triple proposta:
tallers participatius d’alimentació a les
escoles de primària, a l’Institut de secundària del municipi i en el PTT-PFI
Guíxols-Vall d’Aro; campanya gastronòmica de menús infantils a 26 restaurants i un festival d’activitats –xerrades
i tallers sobre alimentació, propostes
esportives i familiars–, que ha presentat com a grans novetats el mercat de
productes locals a la Plaça Major de
Platja d’Aro i la gran festa de cloenda
al Parc de l’Estació de Castell d’Aro. Els
objectius de la campanya són la difusió
entre infants i famílies de la importància dels aliments en relació amb la salut en general per prevenir l’obesitat i
altres malalties, i alhora donar valor al
menjar de qualitat.

El Restaurant Fenals Internacional de Lloret de Mar
El Restaurant Fenals de Lloret de Mar està situat a la platja de Fenals, un indret bucòlic. El restaurant està situat a molt pocs metres de la mateixa platja i compta amb
una excel·lent terrassa des de la qual es divisa aquesta famosa platja de Lloret de Mar.
El servei és immillorable i compta amb una gran varietat de plats a escollir, des d’una
bona pizza per als que volen fer un dinar o sopar ràpid a unes bones amanides, fins a
uns molt bons arrossos i uns entrecots a la pedra. Obert tot l’any i, si en voleu saber
més, entreu al web www.fenalsinternacional.com

· 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

Tria, del nostre bufet d’automòbils
vehicles nous, semi-nous i d’ocasió.
Especialistes en km0, semi-nous, 4X4 i vehicles industrials
Descomptes especials a GIRONAGASTRONÒMICA

www.amotor.cat
c/ Mosquerola, 37 - 17180 VILABLAREIX
Tel. 972 93 21 07 - Mòb. 646 37 25 40

Des de 20.900 E

Des de 20.300 E

Des de 8.900 E

Des de 12.900 E
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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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El racó de l’Acadèmia

El Raw Food,

una nova tendència a la cuina
Quins productes entren dintre de la dieta del
Raw Food? Cereals, fruites, verdures, algues,
fruits secs, germinats i els seus derivats. Comparteixen que són totalment orgànics, crus i es
poden consumir en el seu estat natural, tal i
com es troben al camp. Per això, els defensors
del Raw Food posen sobre la taula la relació
que el menjar i la naturalesa estan connectats,
fet que ens aporta una dieta sostenible i sana.

Tot i així, també cal comentar els perills. Un
d’ells és que s’ha de vigilar la ingesta de calories i de proteïna, ja que és poc abundant en
aquest tipus de dieta. També cal netejar molt
bé els ingredients i comprar els productes a
botigues ecològiques, cosa que augmenta el
preu de la bossa de la compra.
Cada vegada més restaurants aposten pel
Raw Food. Permet jugar amb diferents textures i ofereix un sabor inalterat i autèntic. El
handicap consisteix en tots aquells comensals
que desconeixen i miren amb recel tot el que
sembli vegà o vegetarià, com el tofu, el seitan
o el tempeh, així com noves verdures com el
kale. I sembla que la cosa no va malament, ja
que cada vegada obren més restaurants vegans i vegetarians que incorporen a les seves
cartes receptes Raw Food. És una moda que
ha vingut per quedar-se.

La cuina evoluciona amb el pas del temps,
amb noves tendències que l’enriqueixen. El
Raw Food no és una excepció. Més que una
tendència culinària, és un concepte que va
més enllà, ja que es considera un estil de vida
que vincula la salut física i mental amb aspectes gastronòmics, socials i mediambientals.
Consisteix en una alimentació que respecta en
tot moment la natura i que vol evitar el sofriment dels animals. Per això no conté aliments
d’origen animal, ni processats o refinats.
Es coneix també amb el nom de cuina crudivegana o cuina viva i promou els aliments en estat natural, és a dir, crus, preservant els seus
nutrients i l’estructura molecular dels seus
components. Aquesta tendència nascuda a
Nova York, planteja tot un menú que arriba cru
al comensal. S’utilitzen tècniques culinàries
on no s’aplica cap foc, per tal d’evitar que la
calor malmeti les propietats i els components
dels productes, com els enzims, la proteïna o
les vitamines. Algunes d’aquestes tècniques
són marinats, escabetx, etc. Es tracta de no
aplicar una calor de més de 45º C. Així el producte es deshidrata de manera natural.

ta l’energia, enforteix el sistema immunitari i
augmenta el nivell de concentració. Evita l’envelliment, ja que és ric en antioxidants i enzims.

Bones pocions per combinar tots aquests ingredients són preparar tàrtars, amanides, caldos, cebiches, rotllets, cremes, liquats i sobretot postres.
Els seus beneficis són múltiples: Els sabors
dels plats són purs i frescos. Proporciona una
depuració sana, evitant problemes de sobrepès
i malalties relacionades com el colesterol, la
diabetis B o problemes digestius. Augmen-

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

Sopars a la terrassa amb música
els dijous, divendres i dissabtes
Reserva la teva taula per la revetlla
de Sant Joan
Excel·lent Menú i Ball

MENÚ DIARI: 11 EUROS
MENÚ CAP DE SETMANA: 18 EUROS
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LA TAVERNA DEL MAR
RESTAURANT - MARISQUERIA

Lluís Planas, nou xef de La Taverna del Mar de S’Agaró
L’emblemàtic establiment de la Costa Brava incorpora un xef especialitzat
en cuina empordanesa que ofereix nous plats amb el peix com a protagonista

El restaurant La Taverna del Mar de
S’Agaró comença la temporada 2017 de la
mà d’un nou xef, Lluís Planas, l’experiència del qual li atorga un gran coneixement
de la cuina marinera. Nascut a Palamós
i criat en el món de la restauració, és nét
de pescadors. Llicenciat en Restauració
per l’Escola d’Hostaleria de Girona, és
professor de cuina en l’Espai del Peix de
Palamós. Després d’un període de pràctiques a diferents restaurants com Arzak,
Gaig i El Celler de Can Roca, ha treballat
per a establiments com La Menta i l’hotel
La Malcontenta (ambdós de Palamós), el
restaurant Can Roquet de Romanyà de La
Selva i el Cosmopolita Hotel-Boutique de
Platja d’Aro, per a posteriorment incorporar-se al departament d’I+D del càtering

Restanova de Palamós. El seu pas per
tots ells demostra la seva passió per la
cuina empordanesa i, en especial, per la
relacionada amb el peix.
Amb la incorporació de Lluís Planas al
capdavant de la cuina, la Taverna del Mar
ofereix una carta –mantenint les especialitats de la casa que l’han convertit en
un referent de la zona– a la qual afegeix
plats com el peix com a protagonista.
Els seus clàssics, com els arrossos, el
turbot al forn o el llobarro a la sal, conviuen amb propostes innovadores com la
crema de pèsols amb escamarlans i curri; el saltat de sepionetes amb carxofes al
vi blanc, l’hummus d’albergínia amb sè-

sam torrat, anxoves i crudités; el ceviche
de corvall amb “leche de tigre” violeta; el
pop a la brasa amb escuma de parmentier de patata i “pimentón de La Vera”; el
gaspatxo amb sardina fumada i “caviaroli”; o el rap amb algues i parmentier de
patata, entre d’altres.
Una oferta consolidada, amb una carta
rodona, amb propostes d’aquí, però sempre pensant en el client i aportant nous
suggeriments cada any. Aquesta temporada es manté el menú setmanal a 25 euros que també comptarà amb algunes de
les noves creacions de Planas. Cada setmana anirà canviant i oferint nous plats.

Pop a la brasa amb escuma de
parmentier de patata i “pimentón
de La Vera”
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La Taverna del Mar és un clar exemple
de cuina marinera, senzilla i familiar,
basada en el peix i el marisc del dia i
en els productes de la terra que aporta
l’Empordà. Lluís Planas té previst
incorporar nous plats en els mesos
d’estiu.
Nascuda com a “merendero” de platja al
costat de les històriques casetes de bany
de S’Agaró, la Taverna del Mar és una
joia del Modernisme i està catalogada
com a bé cultural d’interès local. Oberta
al mar i construïda sobre un mur que
frena les onades, la Taverna del Mar
és una clàssica construcció marinera i
mediterrània, i els seus grans finestrals
i arcades miren cap a un dels paisatges

més privilegiats i esplèndids de la Costa
Brava.
Gràcies a la restauració, l’any 2014, de
l’interiorista Lázaro Rosa Violán, que va
saber conservar els seus ja característics
colors blanc i blau, la Taverna del Mar s’ha
convertit en un restaurant marisqueria
d’alta qualitat, elegant, confortable i amb
una terrassa al costat del mar que ofereix
unes vistes espectaculars.

Fitxa tècnica:
· Responsable de sala: Manuel San Julián.
· Preu: des de 40 euros (IVA inclòs), segons els vins.
· Menú (de dilluns a divendres): 25 euros IVA inclòs (excepte a l’estiu).
· La Taverna del Mar té unes 200 referències de vins espanyols, italians,
francesos, alemanys i neozelandesos, entre d’altres.
· Treballen un equip de 40 persones entre menjador i cuina.
· Obert des de l’1 de març fins el 30 de novembre
(excepte els dimarts i les nits de diumenge, dilluns i dimecres).
· De juny a setembre obre tots els dies.
· Bar Terrassa a l’aire lliure amb servei ininterromput de 10:00 a 20:00 h.

LA TAVERNA DEL MAR
Crta. Sant Feliu a S’Agaró - 17220 S’Agaró - Telèfon: 972 82 16 69
http://www.latavernadelmar.cat/ - E-mail: restaurant@latavernadelmar.cat
https://www.facebook.com/latavernadelmar.cat
https://www.instagram.com/latavernadelmar_sagaro/

El Xef Lluís Planas a l’entrada
del restaurant la Taverna del Mar
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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

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

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

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