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ANEM BEN SERVITS

Crisi i més crisi, si ho llegim al revés
sembla que ens porti al “sirc”. Potser
si que tot és com un circ però els pallassos no ens fan riure. La situació
actual ens ha fet aprendre amb poc
temps paraules com prima de risc,
rescat o intervenció, ens ha fet sortir al carrer per queixar-nos, ens ha
fet canviar la nostra rutina, ja sigui
laboral o d’oci, i tot plegat ha repercutit molt directament en el sector
de la restauració i el turisme. Primer va ser la disminució dels límits
d’alcoholèmica, que va fer baixar de
forma considerable el consum a bars
i restaurants (potser l’Estat es podria
plantejar ajudar al sector del taxi, per
exemple), després la prohibició de
fumar en molts establiments, seguidament l’encariment dels impostos a
pagar per establir una terrassa a la via
pública, uns impostos que, per cert,
acaben pagant els usuaris, i l’última i

definitiva, l’augment de l’IVA.
Tot i aquest escenari poc encoratjador, fa molt temps que tenia la idea
de fer una revista de gastronomia i
turisme. Potser serà per allò de que
tant una cosa com l’altra són dos
plaers de la vida però sobretot perquè
penso que Girona és una província
perfecta en aquest sentit. Tenim mar
i muntanya, i no qualsevol mar ni
qualsevol muntanya, sinó una Costa
Brava i un Pirineu de Girona espectaculars. Tenim una gran capital a
menys d’una hora i un país a menys
de cent quilòmetres i acollim, ni més
ni menys, el segon millor restaurant
del món, El Celler de Can Roca.
També som una de les províncies
amb més estrelles Michelin, amb una
gran qualitat de productes propis, del
camp o del mar i amb una gran tradició de vins, però és que a més de
tot això, tenim la sort de poder presumir d’una jove generació de cuiners
que tan sovint ens sorprenen i que
han sabut donar prestigi al món de
la cuina fins a elevar-la a la categoria d’art. A tot aquest col·lectiu, a tots
ells, la meva més sincera i respectuosa admiració perquè encara avui, tot
i la crisi, quan volem organitzar una
trobada familiar o una reunió de negocis, o quan volem quedar bé amb
la parella i parlar d’amor, busquem
una bona taula en un bon restaurant. I
d’això, a Girona, n’anem ben servits.

Dipòsit legal: GI-1106-2012
GironaGastronòmica.cat no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors.
Només els seus autors en són responsables.
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CARTES

ENDAVANT
Jaume Font
Analista Gastronòmic

Les meves converses telefòniques amb en Paco Baso, són breus, dia, hora i
lloc per anar a dinar i punt.
Fa uns mesos la conversa va tenir un altre to. En Paco va demanar-me si tenia
algun inconvenient en que fes servir el nom de Girona Gastronòmica per a
una revista que avui veu la llum.
Això em va produir una gran alegria, doncs el nom estava lliure i no havia de
consultar-me res en absolut.
De totes maneres va ser tot un detall que valoro en la mida en què en Paco ha
volgut recuperar la capçalera de la revista que va ser pionera en tractar temes
de cuina i gastronomia en llengua catalana, en uns moments en què els temes
del menjar encara no estaven tan mediatitzats com ara.

AJUNTAMENT DE GIRONA
Gastronomia i Girona és un binomi que des de fa anys multiplica la difusió
de la marca de la nostra ciutat, és una associació que exalta l’excel·lència
d’una professió que ha fet arrels a casa nostra.
Avui aquesta reconeguda combinació viatja amb força per tot el món, gràcies
a la dedicació dels professionals i empresaris implicats, la qualitat dels productes que són la base de la nostra cuina, l’esforç en la promoció turística,
l’amable acollida de la ciutat a tots els que ens visiten i el prestigi que han
assolit els nostres restaurants, amb el Celler de Can Roca al capdavant.

En Paco Baso és un tipus emprenedor que sap allò que vol i allò que cal
oferir al lector.

La valenta iniciativa que Gironagastronòmica.cat ens presenta és una declaració apassionada d’aquest eix estratègic de l’economia gironina i una
constatació del bon moment que viu.

Dit això, vull desitjar a Girona Gastronòmica i al seu editor que tinguin una
bona acollida i especialment per en Paco que tingui les satisfaccions que
produeix una aventura d’aquest tipus i s’oblidi dels entrebancs.

Molta sort i els meus millors desitjos,

Estem en uns moments en què una publicació autòctona que ens ajudi a recuperar els referents de la nostra cuina, els sabors del productes i fer país ha
de tenir una bona acollida i continuïtat.

Carles Puigdemont
Alcalde de Girona

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona

Per acabar diré que en Paco Basó tirarà endavant i serem molts els seus lectors.
Felicitats,
Jaume Font i Estival
Analista Gastronòmic
Fundador de Girona Gastronòmica (1986-2002)

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE A PARTIR DE LES 19:30

NOVA
Per a fer uns vins i unes tapes o per a sopar fins tard

TAPES - PINTXOS - VINS A COPES

Carrer Figuerola, 35 - 17001 Girona - Tel. 972 21 84 24
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CARTES

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Jaume Torramadé i Ribas
President de la Diputació de Girona i del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

La publicació d’aquesta revista brinda al Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
organisme de promoció turística de la Diputació de Girona, l’oportunitat de fer
palesa l’aposta que realitzem per la gastronomia gironina entesa com a motor generador de riquesa al territori i reclam turístic de primer ordre.

FEDERACIÓ D’HOSTALERIA
DE LES COMARQUES GIRONINES
Benvinguts i benvingudes a la nova revista gironina,

La nostra oferta enogastronòmica és un element turístic en si mateixa, transversal,
que es basa en la qualitat i en la identitat del producte alimentari, com també en les
persones que l’elaboren. Per fomentar-la i fer-la créixer és primordial la cooperació entre les administracions públiques i el sector privat, a fi de contribuir a fer-la
visible i notòria en àmbit internacional.
L’excel·lència gastronòmica gironina és un fet constatable que avui ens situa com a referent al capdavant de la cuina internacional, amb ambaixadors com són ara Ferran Adrià i Joan Roca, acompanyats per tretze cuiners més que aquest 2012 tenen una
o diverses estrelles Michelin. També cal esmentar el futur naixement del projecte El Bulli Foundation a cala Montjoi, a Roses,
que contribuirà a la metamorfosi de l’antic restaurant d’El Bulli en la fundació d’investigació més innovadora i sostenible de
la història.

GironaGastronòmica.cat és una aposta per a la gastronomia de les comarques
gironines que des de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona,
la patronal que presideixo, donem ple suport i defensem allà on anem.

Aquest any hem d’aprofitar els prestigiosos reconeixements de revistes com ara National Geographic Traveler, que ha inclòs
la Costa Brava a la llista de les vint millors destinacions turístiques mundials del 2012, o la prestigiosa revista britànica Restaurant Magazine, que va situar el restaurant El Celler de Can Roca, de Girona, com a número 2 de la llista The World’s 50
Best Restaurants.

Tots ells són bons professionals que diàriament desenvolupen una molt bona
tasca per potenciar la gastronomia gironina i que en èpoques difícils com les
que estem vivint l’esforç encara és més superior.

Però més enllà d’aquests grans cuiners, projectes i reconeixements, cal ressaltar també la tasca dels diferents grups, associacions i col·lectius gastronòmics, fins a un total de catorze, que trobem a tota la demarcació, els quals s’han esforçat a treballar
amb professionalitat els productes típics de la seva àrea i a recuperar una cuina que aquí mai no s’ha perdut del tot. La importància de la gastronomia també s’entén a partir dels mercats, les campanyes gastronòmiques i els espais d’interès enogastronòmics, els quals donen autenticitat i dinamitzen la gastronomia del nostre territori.
Tampoc no podem deixar de fer una referència especial als excel·lents vins amb Denominació d’Origen Empordà i als caves
locals. En aquest sentit, des del Patronat de Turisme s’ha impulsat la creació del club de producte Ruta del Vi de l’Empordà,
que té per objectiu aglutinar, estructurar i comercialitzar els diferents recursos i serveis turístics d’interès de la zona vitivinícola
de l’Empordà per certificar-los amb la marca estatal Ruta del Vi, que atorga ACEVIN, i així afegir valor a la destinació Costa
Brava. El club de producte Ruta del Vi de l’Empordà serà el primer pas per crear un club enogastronòmic de les comarques
gironines.

ANTONI ESCUDERO
President de la Federació d’Hostaleria
de les comarques gironines

La gastronomia gironina és una de les peces clau del nostre territori perquè
és una de les essències del turisme, que ens aporta molts visitants. I no és
perquè si, sinó perquè estem envoltats de grans professionals de la cuina
catalana. I aquests ho són tots: des dels cuiners que es dediquen a la cuina
tradicional (aquella de tota la vida) com aquells que fan l’anomenada nouvelle cuisine i que estan reconeguts per tot el món.

Per a tot això, dir que GironaGastronòmica.cat és una eina de reconeixement
per a tots els professionals de la cuina catalana que des de la patronal que
represento donem el nostre suport i admirem la seva tasca.
A tots els lectors desitjar-vos que gaudiu de la nova revista.
Antonio Escudero i Martínez
President de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines
AF TXalaka - Premsa GiDona - 210x65.pdf
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En aquest breu repàs a la gastronomia gironina, el visitant cal que sàpiga que els restaurants de la demarcació es caracteritzen
perquè són establiments tranquils i acollidors, d’ambient familiar, que ofereixen una atenció personalitzada. Els amants de la
cuina poden escollir entre múltiples establiments: petits restaurants de poble, de l’interior, que fan que el client se senti com
a casa; restaurants amb espaioses terrasses que permeten gaudir d’unes bones vistes; restaurants d’hotels que, amb el pas del
temps, han deixat de ser exclusius per als clients que s’hi allotgen i han esdevingut excel·lents espais gastronòmics, etc. Al cap
i a la fi, es tracta d’una oferta que convida a conèixer més a fons la història de la demarcació, la seva cultura i la manera de ser
i de fer autòctones.
Jaume Torramadé i Ribas
President de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
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AMB GUST

PARLEM DE...

GASTRÒNOMS

Gastrònoms crea cuina artesana de qualitat amb productes de 5a gamma per als professionals des de
la nova seu de Castelló d’Empúries

TOTS SOM CRÍTICS
GASTRONÒMICS
Marta Avellaneda
Periodista
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Sempre m’he preguntat si realment existeixen els crítics gastronòmics, si realment tenen alguna cosa a veure amb aquells
prototips que ens han venut la literatura i el cinema, en alguna ocasió: personatges excèntrics que
utilitzen criteris més sentimentals que teòrics i que s’asseuen a
la taula d’un restaurant esperant
un mal servei per poder escriure
una crítica acarnissada que sempre ven més. I és que no sé si hi
ha uns criteris base per valorar la
qualitat d’un restaurant.

aquesta anàlisi l’hem fet tots més
d’una vegada quan hem sortit a
sopar, sobretot si hem provat un
restaurant per primera vegada.
Potser no de forma premeditada,
ni de forma tan profunda, però el
que ens acaba diferenciant d’un
crític gastronòmic professional és
la riquesa verbal a l’hora de descriure l’experiència gastronòmica
més que no pas el contingut en sí,
el com es descriu més que el que
es descriu. Amb això vull dir que
tots portem un petit gastrònom a
dins.

M’imagino que el gust i la presentació dels plats és el més
important, a part de la relació
qualitat-preu, i altres aspectes
complementaris, com el servei o
la decoració de l’establiment, que
jo tindria en compte. Però és que

Amb aquesta revista us convidem
a que surti, a que us interesseu
per la cuina, pels restaurants de
les comarques gironines i, en definitiva, per l’oferta d’oci i turisme del nostre territori. Comença
l’aventura.

Gastrònoms neix per satisfer la creixent demanda de productes culinaris
per a la restauració. A la nova seu de
Castelló d’Empúries s’elabora cuina
artesana de qualitat creant productes
d’alimentació de 5ª gamma per als
professionals de la restauració. Des
de les noves instal·lacions es vol
donar als cuiners més eines per oferir plats de gran qualitat, facilitar-los
la feina proporcionant productes que
requereixen elaboracions llargues, fet
que suposa un estalvi de temps important, escandalls exactes, control
dels costos i optimització de l’espai
físic a la cuina.
Gastrònoms disposa d’un equip jove
liderat per Jordi Margall i Sònia
Faixó. “Som un equip emprenedor
i professional, però per sobre de tot
som cuiners i cuinem amb passió i
volem cuinar pels cuiners”, afirma
Jordi Margall. Actualment, dóna feina
a deu persones de forma continuada
i hi ha previstes noves incorporacions per a la temporada d’estiu que
s’espera que tinguin continuïtat si
les expectatives per a l’exportació es
compleixen. Gastrònoms comercialitza els seus productes al mercat català
i espanyol i té previst iniciar ben aviat

l’exportació a nous mercats.
Gastrònoms va rebre el Premi Emprenedor Alt Empordà 2010 .
En pocs mesos, Gastrònoms ha aconseguit la certificació ISO 22000, que
permet implantar un sistema de gestió
d’innocuïtat dels aliments reconegut
internacionalment amb la finalitat
d’aconseguir una millora en la seguretat alimentària. També ha implantat
un modern sistema de control de la
traçabilitat, de forma que l’etiquetatge
dels productes incorpora informació
sobre els proveïdors, els processos i
les persones que han intervingut en
l’elaboració del producte final.
Gastrònoms, tot i ser un projecte jove,
acumula l’experiència de tres negocis
familiars de restauració: una botiga de
plats cuinats per emportar a Figueres,
Montserrat, que enguany celebra els
seus 40 anys; una empresa de càtering, Càtering Montserrat, que durant
12 anys els ha permès adquirir molta
més experiència en aquest sector, créixer i sortir del nostre territori; i un restaurant, el Swing Gourmet, des de fa
3 anys, situat a Navata, i que els ha fet
veure encara amb més claredat la importància de la cuina d’assemblatge.

Els productes de 5a gamma són productes cuinats i envasats després de
ser sotmesos a processos que garanteixen la seguretat alimentària i el
manteniment de les qualitats organolèptiques originals. Se solen utilitzar
matèries primeres de primera qualitat
i no es fan servir ni conservants ni
additius ja que és el tractament tèrmic
i la conservació al buit o en atmosfera
modificada i en fred el que en garanteix la seguretat. L’oferta és molt àmplia i inclou des de plats tradicionals
fins a sofisticades creacions d’alta
cuina que poden ser utilitzats tant per
consumidors finals com per fer el que
s’anomena cuina d’assemblatge, en el
que es fan servir com a base d’altres
preparacions més creatives.
La cuina d’assemblatge consisteix
en què el restaurador fa servir bases
culinàries o preparats gastronòmics
de 5a gamma per fer el plat amb la
qual cosa guanya temps i li permet
ser creatiu en el toc final i la presentació. Igualment, això li permet
reduir el marge de risc en la compra
d’aliments i garanteix la conservació
des de l’origen. A part de garantir la
qualitat, es redueixen costos i riscos
en el manipulat.
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DIT I FET
de superació. Per no adormir-se en
l’èxit.

VIATGERS I TURISTES
Salvador Garcia-Arbós
Periodista

HI HA TURISTES I VIATGERS.
EL TURISTA TEM EL
DESCONEGUT I NOMÉS
ENYORA TORNAR A CASA
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Quan viatjo procuro menjar el que
toca o el que hi ha. No em desvisc
per menjar pollastre rostit i vedella
a la planxa, amb la corresponent ració de patates roses i, si s’escau i no
temo per la salubritat de l’aigua, una
amanida. Conec gent que ha viatjat a
la Xina i només ha menjat cuina internacional en hotels de negocis. No
s’ha dignat ni a aprendre a fer servir
els bastonets.
Una dels factors que determinen un
viatge és el menjar, sobretot la relació qualitat preu del que et serveixen.
Hi ha turistes i viatgers. El turista tem
el desconegut i només enyora tornar
a casa. Els turistes no són viatgers:
prefereixen una hamburguesa llardosa empastifada de mostassa i quètxup
plena d’additius abans de menjar unes
tripes de xai a Escòcia o gos a Corea.
He menjat insectes, serp, cocodril i un
arròs deliciós amb rata d’aigua. S’ha
de fer, per entendre on vas ho has de
fer. Diguem-ne antropogastronomia.
Si vas als EUA, a Nova York, també
s’hi ha de tastar almenys un hot dog
al carrer. Segurament té la mateixa
composició que els d’aquí i les salses
qui sap com són fetes. El gust és diferent perquè la sensació és diferent.
Posem-hi que viatjar és experimentar
sensacions, sovint irracionals, però
que provenen de l’aprenentatge cultural, de lectures, de pel·lícules, de
reportatges i documentals i de llegendes. Beure un gran Jerez-XerèsSherry a Xerès té una màgia que no
trobes enlloc més del món.
Menjar panellets a Girona per Tots
Sants té això.

Els viatgers en diran bé. Cridaran més
viatgers, perquè pagarà encara més la
pena venir a Girona. És important
que les principals guies recomanin
Girona i que publicacions tan prestigioses com la National Geographic
recomana visitar la Costa Brava i

les comarques gironines. Cal pencar
per no sortir del cap llista i per entrar
cada cop a més guies i per mantenirs’hi com una de les destinacions més
atractives.
La majoria dels viatgers que arriben
a Girona ignoren què s’hi menja.
Que s’hi menja bé ja ho deuen suposar. L’efecte crida d’El Celler de Can

Roca, considerat un dels millores restaurants del món per The World’s 50
Best Restaurant és extraordinari. I els
viatgers deuen suposar que el Celler
no és fruit de la generació espontània,
que els avala una història i un entorn,
de productes i de competència. Toca
demostrar-ho, perquè la gastronomia
hi juga un paper fonamental en les
destinacions turístiques.

Degustar anxoves de l’Escala amb oli
de ventalló, pa de tramuntana i vi de
l’Empordà també té això.
Tastar bisbalenc i rus a la Bisbal també ho té.
Té aquestes sensacions menjar flaones a Figueres i a Torroella de Montgrí, tortell entorxat a Olot i xuixos a
Girona. Podem discutir qui fa millor
la botifarra dolça o la inefable botifarra vermella crua amb sal i pebre.
Qui prepara la llonganissa més bona,
qui té el millor secret per al fuet, per
a les botifarres negra, blanca, d’ou i
de fetge.
Les comarques gironines tenen vins,
ratafia, aigua amb gas i sense, oliveres i oli. Tenen els fabricants de taps
de suro amb què es tapen els millors vins del món. Fruita i verdures,
trumfes de la Vall de Camprodon i del
Montseny, arròs a Pals, blat a Castelló d’Empúries, fesols a Santa Pau i
bestiar. Ovella ripollesa, vaques a
l’Albera, poltre de la Vall de Camprodon i vedella de Girona. Peix i marisc.
Bolets i espàrrecs. On es pesquen les
millors gambes? A Palamós, a Roses,
a Blanes o…? I garotes, sardines, verats i seitons.
On es fa el millor suquet? I el millor
arròs? I els millors embotits? Penseu
que només hi ha d’haver un lloc on
facin el millor suquet, arròs a la cassola o botifarra de perol? La lluita per
ser el millor és productiva. Convé
la competència, tant com el pa que
mengem, per no perdre mai l’esperit

SUBSCRIU-TE
per només

18€ l’any
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EN PORTADA

RESTAURANT EL CELLER
DE CAN ROCA
UNA HISTÒRIA FAMILIAR
Paco Basó
Periodista
pacobaso@gmail.com

ERA EL 1986 QUAN VA
OBRIR EL CELLER DE CAN
ROCA, JUST AL COSTAT DEL
RESTAURANT DELS PARES
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Em venen a la memòria els meus
inicis a Can Roca. La senyora
Montserrat era la cuinera, el seu
home, en Josep, l’ajudava i tenien
alguns cambrers que encara avui hi
treballen. Per allà també hi corria un
joveníssim Joan, en Pitu era encara
massa jovenet i en Jordi era un marrec. Des d’aleshores fins ara, aquest
restaurant s’ha anat engreixant i
s’ha anat coent, com aquells sofregits que demanen molts minuts a foc
lent.
Era el 1986 quan va obrir el Celler de Can Roca, just al costat del
restaurant dels pares. Allà ens van
començar a presentar plats que la
majoria de gironins desconeixíem,
que no havíem tastat mai, allò ja
començava a ser art. Però no va ser
fins al cap de nou anys que els va
arribar la primera estrella Michelin,
era el 1995. El restaurant va agafar
impuls fins que al cap de set anys els
van atorgar la segona estrella, l’any
2002. Aleshores sí que la cuina gironina ja començava a ressonar a molt
quilòmetres de casa, però encara no
s’havia tocat sostre perquè, set anys
més tard, una tercera estrella els va
fer tocar el cel, era el 2009. Arribats
a aquest punt, els gironins ja ens
sentíem gastrònoms de tota la vida,

però encara ens faltava la cirereta
del pastís: el 2011 el Celler de Can
Roca va ser escollit el segon millor
restaurant del món, una categoria
que ha renovat aquest 2012 i que el
distingeix com un dels grans, juntament amb el gran Premi de l’Art de
la Cuina de l’Acadèmia Internacional que també ha rebut l’establiment
de forma ben merescuda.

Roca, el dels pares, i no és fins
aquest any 2012 que agafen las regnes del Castell de Sant Gregori, i
que han inaugurat, al carrer Santa
Clara de Girona, el Rocambolesc,
una gelateria que ens permet assaborir els postres de Jordi Roca i que
ens portarà un gran nombre de visitants. De ben segur que veurem
passejar, més que mai, per la ciutat,
xinesos, japonesos, australians , britànics, espanyols i gent de tot el món
que vindrà a degustar, amb els cinc
sentits, tot allò que els podem oferir a la catedral de la gastronomia.
I el millor de tot és que la majoria
s’adonarà que aquesta ciutat, que es
diu Girona, no només és molt bonica
i té grans atractius per visitar, a part
de la millor costa del Mediterrani,
sinó que és una ciutat que et convida
a passejar-hi abans o després d’un
bucòlic àpat al Celler de Can Roca.

EL PERFIL
ANY D’OBERTURA: 1986
ANY D´OBERTURA ACTUAL CELLER DE CAN ROCA: 2007
ANY D´OBERTURA MAS MARROCH: 2006
PERSONAL: 50 persones PERSONAL EN PRÀCTQUES: 15 persones
MENÚ DEGUSTACIÓ:
CLÀSSIC: 6 plats i 2 postres
FESTIVAL: 11 plats i 3 postres
Possibilitat de maridatge en els dos menús
CÀTERINGS PER A CASAMENTS, EMPRESES O PARTICULARS A:
Mas Marroch, AC Palau Bellavista i Castell de Sant Gregori
DESCANS PERSONAL: diumenges i dilluns
VACANCES: Una setmana a l´agost, per Setmana Santa, quinze dies per Nadal
COMENSALS: 50 persones
ADREÇA: Can Sunyer, 48 - Girona TELÈFON: 972 22 21 57
restaurant@cellercanroca.com
COORDENADES: N41.993144,W2.80793

I el negoci dels Roca no ha parat de
créixer, també en espais. El 2007
el Celler va inaugurar el nou espai
situat a pocs metres de l’antic Can
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MAS LA CASASSA
Camí del Veïnat de les Cases Noves - Sant Gregori
Tel. 972 42 97 49
www.maslacasassa.com - info@maslacasassa.com

Hem trobat un lloc amb encant. Això
sí que és un lloc amb encant. I està situat al municipi de Sant Gregori, a 4
km del centre de la ciutat de Girona.
És una masia del segle XVI, segurament un lloc únic a la península, ideal
per passar-hi des d’un cap de setmana fins a unes bones vacances. Un
lloc immillorable per desconnectar
dels problemes i del ritme de la vida
diària. També, un molt bon regal per
a la parella, pels amics o familiars.
A l’exterior, una zona enjardinada
amb una piscina d’aigua salada que
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disposa de jacuzzi, ens comença a
convèncer del tot el que ens pot oferir
el Mas La Casassa.
Un cop dins, ens trobem amb grans
estances amb les parets de pedra i
decoració cuidada de forma exquisida. Un menjador per l’esmorzar on
es serveix un bufet lliure, una sala
central per relaxar-se amb sostre de
bigues de fusta, arc de pedra i sofàs
de roure i pell. El Mas era una antiga
casa de pagès que s’ha restaurat i habilitat fins l’últim detall perquè sigui
del gaudi dels seus hostes.
Les habitacions són potser el més
espectacular del Mas. Disposen de
tres tipus d’habitacions, totes amb
grans llits i molt ben equipades: habi-

tacions de matrimoni amb banyeres
d’hidromassatge, suites amb jacuzzi
rodó amb capacitat per a dues persones i suites amb piscina climatitzada. En total 10 habitacions, totes
diferents i cada una amb personalitat
pròpia.
Cada dia de la vostra estada a la casa
sereu obsequiats amb una ampolla de
cava brut, una cistella de fruita del
temps, uns tastets de vi dolç i caramels.
Un lloc per gaudir de la natura, a
pocs quilòmetres del centre de Girona i amb unes instal·lacions d’allò
més cuidades i espectaculars.
Marta Avellaneda
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PAGESIA I PRODUCTES DE L’HORTA

L’ARTICLE

TOCAR DE PEUS A TERRA
Pere Mià
Pagés

El contacte amb la natura i el fet
d’entendre-la i viure-la intensament i amb respecte ens porta cap
a la connexió amb la intel·ligència
universal que és l’essència per la
qual l’home ha estat creat.
En aquest espai que inauguro avui
us parlaré del que és la terra, les
feines del camp, la vida a pagès i
de com cal tenir cura dels animals
però també, i per què no, tiraré alguna sàtira als dirigents del sistema
polític i social actual, que ens porta
a ser esclaus al seu servei.
Avui dia, per desgracia, ens hem
allunyat molt de l’origen de la
vida, de les seves arrels vinculades
a la natura, i, malauradament, els
resultat són ben visibles en l’home
urbanita que no aprecia la vida,
que només hi passa, sense gaudirne massa i que, desgraciadament, li
sembla que ho té tot, però en realitat no té res, perquè res del que té
l’omple. Simplement és un esclau
del sistema que lideren els governants actuals que fan i desfan sempre amb l’amenaça de retallar-nos
drets i de prendre’ns aquells béns
materials als que tanta importància
donem però que tan poca en tenen, en realitat. D’aquesta manera
ens mantenen subjectes a les seves
cadenes per tal de tenir-nos al seu
servei.
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Una vida vinculada a la natura ens
ensenya a obrar d’una altra manera,
ens obre unes portes que ens fan més
lliures i quan això passa i s’arriba a la
connexió amb la intel·ligència universal t’adones de com és la vida realment. D’això a pagès en diem tocar de
peus a terra.
Productes de l’horta
Aquest mes d’agost, a l’horta hi tenim molta feina ja que hem passat
els darrers mesos plantant i ara ens
toca cuidar i recollir. A l’hort podem
recollir enciams, raves o mongetes,
hi podem plantar tomateres, que ens
vindran més endarrere i patates tardanes, també escarola, entre altres verdures. La tomata de Sant Joan és la
primerenca, la d’amanir, és ara que es
comença a collir. El que és important
que tinguem en compte és que hem de
continuar regant i secant.
Pel que fa a la fruita, si anem al camp,
podrem trobar-hi maduixes silvestres,
també peres i molta fruita més.
Respecte als animals de pagès ara no
necessiten tantes cures com a l’hivern
perquè com que la temperatura és
molt més agradable, no tenen tant
fred. Si no fos pels perills com les guilles, les mosteles o els gats salvatges
els animals podrien dormir a fora però
sempre es millor que els recollim a la
caseta i els tanquem.

LA BOTIGA
ONLINE ESPECIALITZADA

EN GINEBRES I TÒNIQUES PREMIUM

El passat mes d’abril va néixer a la província de Girona gintoniQ, una innovadora botiga online especialitzada en les
millors ginebres i tòniques Premium del món. El seu principal objectiu és oferir productes de qualitat per a
consumidors que busquen el millor gintònic. Els seus fundadors expliquen que “gintoniQ neix de la nostra pròpia
experiència, de voler oferir als nostres amics el gintònic adient en tot moment”.

La inauguració de gintoniQ va tenir
lloc en el marc de la Fira Tecnofòrum
Girona 2012. Carles Aymerich, sommelier d’El Celler de Can Roca, restaurant de tres estrelles Michelin, va
realitzar una masterclass sobre l’art
de combinar ginebra i tònica, tan de
moda en aquests darrers temps.
gintoniQ no només ofereix una àmplia gamma de ginebres (130 ginebres
de diferents països del món) i de tòniques (18 tòniques Premium), sinó que
també permet adquirir, en una mateixa comanda, tots aquells produc-

tes que converteixen cada còctel en
una experiència única, compten amb
fins a deu tipus d’espècies diferents
per a combinar amb el gintònic. I per
aquells que encara no sàpiguen o no
s’atreveixin a fer les seves combinacions, gintoniQ ofereix packs ja preparats amb tots els ingredients i totes
les eines necessàries per elaborar els
còctels més exclusius.
gintoniQ serveix comandes a tot el
territori nacional. Us recomanem
consultar la seva pàgina web (www.
gintoniq.com), on estem segurs que hi

podreu trobar tot allò que necessiteu
per les vostres celebracions.
Amb
l’objectiu
d’aconseguir
l’excel·lència, aquesta empresa s’ha
proposat no només servir a particulars, sinó també introduir-se en
el sector de la restauració, sent pionera a l’hora d’oferir la possibilitat
d’assessorament per a la realització de
barres de gintoniQ i cartes personalitzades. També organitzen cates, barres
de gintonics per a festes i casaments.
gintoniQ està al vostre servei per oferir-vos el millor gintònic.
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MOLT PERSONAL

MOUSSE DE XOCOLATA

CARLES PUIGDEMONT, ALCALDE DE GIRONA
Per l’alcalde de Girona les postres són molt importants. Assegura que és on
se la juga un restaurant.
Procedent d’una família de tradició pastissera, explica que respecta molt
aquells establiments que saben fer molt bé les postres tradicional perquè un
pastisser, a partir de que domina l’ofici a la perfecció, pot fer excel·lents evolucions i és aquí on es distingeix l’alta cuina dels grans creadors.
Mentre es mou amb desimboltura per la cuina de l’Aula Gastronòmica del
Mercat del Lleó, Carles Puigdemont ens explica que li agrada molt comprar al mercat pel tracte i per la qualitat del producte tot i que admet que hi
va menys del que voldria. Es declara amant de la cultura gastronòmica del
nostre país, prefereix el vi al cava i ens anomena alguns plats que li agraden
especialment, com el conill rostit, la sardina a la brasa o l’steak-tartar. Si
hagués d’escollir unes postres, potser triaria el xuxo. Però avui res de xuxo,
l’alcalde de Girona ens prepara una mousse de xocolata.
No ens deu enganyar perquè sembla que coneix bé la recepta tot i que ens
confessa que feia un temps que no l’elaborava. Bat els ous amb l’entusiasme
de qui ho fa per primera vegada mentre ens explica que han de triplicar el seu
volum i ens demana que ens fixem en l’aspecte de l’espuma. Carles Puigdemont ens prepara una recepta feta a la pastisseria de la seva família, a Amer.
Mentre barreja els ous batuts amb la xocolata, en Puigdemont ens comenta
que li agrada preparar una bona taula perquè també és un llenguatge. Fa broma i ens diu que segurament moltes coses s’han espatllat per absència d’una
bona taula i que no és casualitat que als grans dictadors no els hagi interessat
mai la cultura gastronòmica. Ens etziba que se sent igual de còmode com a
periodista que com a polític i que creu que les dues professions tenen punts
en comú. Avui, però, ens fa de pastisser i ens aconsella que una mousse de
xocolata s’ha de menjar de la forma més pura possible, com a molt amb uns
flocs de xocolata per decorar.

AMB L´AGRAÏMENT DE:

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................486,00
Proteïnes (g) ..............................10,06
Hidrats de carboni totals (g)....33,41
Greixos totals (g).......................34,68
Greixos saturats (g)...................19,46
Greixos monoinsaturats .............11,06
Greixos poliinsaturats ..................1,72
Colesterol (mg).........................272,54
Fibra (g).......................................4,03
Sodi (mg)....................................91,34

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

8

Al·lèrgia al peix

4

Intolerància a la lactosa

8

Dietes de control de pes

8

Intolerancia a les proteïnes llet

8

Diabetis

8

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

4

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
8

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’uns postres, que integren, com a grups d’aliments:
un producte lacti, ous i dolços.
Per a completar el menú, se suggereixen plats que incorporin
els següents grups d’aliments:
1r plat: verdures/hortalisses crues
2n plat: carn (blanca o vermella), amb guarnició*
2n plat: peix (blanc o blau), amb guarnició*
*guarnició: verdures/hortalisses cuites

Dra. Anna Costa Corredor | NutriClínica Doctora Costa | Emili Grahit, 55, 1r 1a | 17002 - Girona | info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es

Preparació:
Fondre la xocolata al bany maria.
Batre quatre rovells d’ou i un ou sencer fins a quedar a punt de neu.
A part, barrejar el sucre amb aigua calenta i muntar la nata en un altre vol.
Aleshores, afegir als ous batuts, la xocolata, la nata muntada i l’emulsió de
sucre.
Deixar-ho una hora a la nevera i decorar la mousse amb flocs de xocolata.
Servir amb copes.
Ingredients:
300 grs. nata líquida espessa
200 grs. de xocolata negre
100 grs. de sucre blanc
5 ous grossos
30 cl. d’aigua
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LA RECEPTA DEL XEF

LA RECEPTA DEL XEF

BACALLÀ AMB SAMFAINA
Pilar Sigrés
Cuinera

Preparació:
Per començar aquesta recepta, uns tres dies abans es talla el bacallà i es posa
a dessalar, canviant l’aigua cada dia. Quan el bacallà està ben dessalat, ja el
podem enfarinar, fregir i reservar-lo.
Per altra banda, en una cassola de terra hi courem ceba tallada petita amb una
mica d’oli d’oliva, a foc mig fins que quedi daurada. Després hi afegirem el
tomàquet ratllat i ho deixarem coure. Mentrestant, a part, tallarem el pebrot
verd i vermell, el tomàquet sencer i l’albergínia.
Un cop fet això, ja podrem afegir a la cassola el bacallà fregit, totes les verdures tallades i la sal. Deixarem que faci xup-xup durant una estona després
d’afegir-hi una cullerada de picada d’all i julivert. Amb aquesta bona olor ara
ja només ens falta servir-ho al plat.
Bon profit!!!

RESTAURANT LA BRASA
Carretera de Santa Coloma, 21 - Riudarenes (Girona)
Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com
Obert cada migdia durant tots els dies de l’any

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................316,23
Proteïnes (g) ..............................48,59
Hidrats de carboni totals (g)....13,36
Greixos totals (g).........................7,60
Greixos saturats (g).....................1,18
Greixos monoinsaturats ...............3,56
Greixos poliinsaturats ..................1,72
Colesterol (mg).........................153,14
Fibra (g).......................................5,24
Sodi (mg)..................................986,04

Ingredients:
- Un bon bacallà salat i sencer.
- Oli d’oliva verge.
- Sal
- Ceba de Figueres i tomàquet natural per fer el sofregit.
- Pebrot verd, vermell, tomàquet sencer natural i albergínia per a la samfaina.
- Picada d’all i julivert.

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS
Estat Fisiopatològic
Celiaquia (intolerància al gluten)

4

Al·lèrgia al peix

8

Intolerància a la lactosa

4

Dietes de control de pes

4

Intolerància a les proteïnes llet

4

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

4

Hipertensió arterial

8

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
4

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ
Es tracta d’un segon plat que integra, com a grup d’aliments:
verdures/hortalisses crues i aliment proteic.
Per a completar el menú, se suggereixen plats que incorporin
els següents grups d’aliments:
1r plat: verdures/hortalisses crues + aliment feculent
(patata, arròs, pasta, llegums).
1r plat: aliment feculent (patata, arròs, pasta, llegums).
Postres: fruita.
Postres: producte lacti.
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SALMOREJO
Preparació:
Posa en el vas de la batedora el pa torrat o del dia anterior, un all pelat i els
tomates pelats i trossejats. Tritura amb la batedora i afegeix l’oli d’oliva
verge. Barreja-ho bé i afegeix-hi vinagre i sal (a gust). Ja ho pots reservar a
la nevera.
A part, pica el pernil i l’ou dur, escampa-ho per sobre la barreja Salmorejo
i ja tens el plat enllestit. És una proposta fresca, ràpida, senzilla i deliciosa,
amb productes de temporada.
Ingredients:
- 1 kg de tomates
- 70 g de pa torrat o del dia anterior
- 50 g d’oli d’oliva verge
- 10 g de vinagre de vi
- Sal
- Pebre
- Ou dur
- Virutes de pernil ibèric

VALORACIÓ ENERGÈTICO
NUTRICIONAL PER RACIÓ
Energia (Kcal)...........................261,56
Proteïnes (g) ................................8,72
Hidrats de carboni totals (g)....18,81
Greixos totals (g).......................16,82
Greixos saturats (g).....................3,11
Greixos monoinsaturats .............10,46
Greixos poliinsaturats ..................2,17
Colesterol (mg)...........................55,40
Fibra (g).......................................3,54
Sodi (mg)..................................730,50

Miquel Pujolar
Cuiner

LA SALA DE CANET
Plaça del Poble, 1 - Canet d’Adri
Tel. 972428284
www.rlasala.com - info@rlasala.com - facebook: restaurantlasala
Tancat els dimecres.

APTITUD PEL CONSUM SEGONS ESTATS PATOLÒGICS

SUGGERIMENT DE PLATS PEL MATEIX MENÚ

Estat Fisiopatològic

Es tracta d’un primer. plat que integra, com a grups d’aliments:
verdures/hortalisses crues, aliment feculent i aliments proteics.

Celiaquia (intolerància al gluten)

8

Al·lèrgia al peix

4

Intolerància a la lactosa

4

Dietes de control de pes

4

Intolerancia a les proteïnes llet

4

Diabetis

4

Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou

8

Hipertensió arterial

8

Al·lèrgia als fruits secs

4

Hipercolesterolèmia

8

Al·lèrgia al marisc

4

Dones gestants

Sí
8

Per a completar el menú, se suggereixen plats que incorporin
els següents grups d’aliments:
2n plat: carn (blanca o vermella), amb guarnició*
2n plat: peix (blanc o blau), amb guarnició*
*guarnició: verdures/hortalisses cuites.
Postres: fruita.
Postres: producte lacti.
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LA VINYA

ELS EXCEL·LENTS VINS
DE L’EMPORDÀ
Agustí Ensesa
Mestre cellerer
girovi@mestrestastavins.com

L’EMPORDÀ ES UNA
TERRA DE BONS VINS
I AVUI REALMENT
VAN CAP A L’EXCEL·LÈNCIA
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Amb la recent celebració de la jornada Vins de Tramuntana al Mas
Marroch, esdeveniment bianual organitzat pel Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Empordà i
dedicat als professionals del món del
vi, hem tingut ocasió -una vegada
més- de comprovar l’extraordinària
qualitat dels vins de l’Empordà.
Blancs joves florals de l’última collita, blancs amb fusta, rosats brillants i atractius, negres joves suaus
i afruitats, negres criança i reserva,
sense oblidar els vins dolços de garnatxa i moscat, tots foren presentats
amb molta il·lusió i professionalitat
per als seus productors.
Els actes promocionals dels vins de
l’Empordà, com la Fira del Vi a la
rambla de Figueres a la tardor, el
Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi a Girona a la primavera,
organitzat per Mestres Tastavins i
Cellerers de Catalunya, la mateixa
jornada dels Vins de Tramuntana
que també es celebra a Barcelona a
la Llotja del Mar, la Fira Arrels del
Vi a Sant Martí d’Empúries el juny,
i la recent Guia d’Enoturisme de
l’Empordà, premiada com a millor Guia d’Enoturisme d’Espanya
juntament amb altres promocions i
degustacions de vins de l’Empordà
que tenen lloc a diferents indrets, i
juntament també amb la incansable
tasca que realitzen els venedors de
les diferents firmes, s’ha contribuït
a que els vins empordanesos siguin
cada vegada més coneguts.

La situació geogràfica de l’Alt i
el Baix Empordà a l’extrem nordoriental de Catalunya en una zona
de producció castigada per forts
vens de tramuntana, amb baixa pluviometria i elevat nivell d’insolació,
principalment a les serralades de les
Alberes i Rodes, juntament amb la
suavitat del microclima de les vinyes situades prop del mar, els sòls
granítics de les zones muntanyoses i
les zones al·luvials de la franja costera, afavoreixen el conreu de raïm
i la producció de mostos de qualitat.
A les varietats autòctones com el
Samsó, el Lladoner blanc i negre, el
Macabeu i el moscat d’Alexandria,
els acompanyen varietats foranes
acceptades per la D.O. i perfectament adaptades des de fa molts
anys. Altres varietats com Petit Vedot, Viognier, Marsanne, Rousanne
i Cortese, com ens proposen Vins
de Taller de Siurana d’Empordà o
Clos d’Agon de Calonge, mereixerien ser admeses a l’Empordà per la
seva qualitat i adaptació.
L’Empordà es una terra de bons
vins i avui realment van cap a
l’excel·lència. Actualment la majoria de restaurants gironins i moltes
botigues, sobretot les especialitzades, els ofereixen i els aconsellen als
seus clients com a vins d’alta qualitat. L’acceptació per part dels clients
habituals ha animat als elaboradors
a produir cada vegada més i millor,
oferint nous productes i acurades
presentacions. Ens manca, però,
encara, la consolidació dels nostres

vins al mercat de Barcelona. Cents
de barcelonins visiten l’Empordà
seduïts per la Costa Brava, per la
seva excel·lent gastronomia i el seu
impressionant patrimoni cultural.
Molts s’allotgen en cases rurals,
hotels o fins i tot hi tenen habitualment segones residències. Aquestes
persones i nosaltres mateixos som
els que hem de fer una intensa tasca
de proselitisme per aconseguir que

els vins de la comarca empordanesa
estiguin presents en el mercat barceloní.
Es una tasca fàcil però ha de ser
constant: cal demanar-ho a les botigues i als restaurants de Barcelona.
Volem que ocupin un lloc preferent
juntament amb els altres vins catalans. La seva qualitat i els més de
2.500 anys d’història s’ho mereixen.

Vins de l'Empordà guardonats al GIROVI 2012
Bodegues Trobat

Castell de Peralada
Finca Garbet 2005
Gran Claustre Negre Criança 2005
Cigonyes Blanc 2011

Medalla d'OR

Amat Negre Criança 2009

Medalla d'OR

Amat Sauvignon Blanc 2011

Fulla d'ARGENT

Peralada Cava Brut Nature Reserva Gran Claustre

Medalla de BRONZE

Oliveda
Rigau Ros Cabernet Sauvignon Reserva 2006

Medalla d'OR

Medalla de BRONZE
Fulla d'OR

Noble Chardonnay 2011

Fulla d'ARGENT

Noble Negre Reserva 2008

Fulla de BRONZE

Trobat Cava Brut Nature Reserva

Medalla d'ARGENT

Trobat Cava Brut Nature Gran Reserva

Medalla de BRONZE

Rigau Ros Rosat Flor 2011

Medalla de BRONZE

MO negre Merlot 2009

Medalla de BRONZE

Suneus Negre 2010

Gran Rigau Cava Brut Rosat

Medalla d'ARGENT

Nereus Negre Criança 2009

Av. Bodeguers
Medalla de BRONZE

Vinyes dels Aspres

Medalla d'OR

Celler Martin Faixo

Negre dels Aspres 2007

Medalla d'ARGENT

Oriol Negre 2011

Fulla de BRONZE

Blanc dels Aspres 2010

Fulla de BRONZE

Perafita Rosat 2011

Medalla d'OR
La Vinyeta

Punt i Apart Negre Criança 2010
Celler Can Sais

Terra Remota
Clos Adrien Negre 2008

Medalla d'OR

Camino Negre 2009

Medalla d'OR

Caminito Rosat 2011

Medalla de BRONZE

Migjorn Negre 2011

Fulla de BRONZE
Jordi Oliver Conti

JOC Blanc 2011

Fulla de BRONZE
Celler Arche Pages

Pere Guardiola
Joncària Blanc 2010

Medalla d'OR

Anhel d'Empordà Blanc 2011

Cartesius Negre Criança 2006

Medalla d'ARGENT

Floresta Negre 2011

Fulla d'ARGENT
Celler Mas Vida

Mas Vida 17 Blanc Chardonnay 2011

Garriguella Negre Criança 2009

Medalla d'OR

Dolç de Gerisena

Medalla d'OR
Martí Fabra

Masia Pairal Can Carreras 2007 Muscat Dolç

Clos de les Dòmines Blanc 2010

Medalla d'ARGENT

Garnatxa d'Empordà Espolla

Medalla d'ARGENT

Medalla d'ARGENT
Castillo de Capmany

Medalla de BRONZE
Medalla d'ARGENT
Maset Plana

Maset Plana Cava Brut Rosat

Medalla de BRONZE

Heretat Coll de Roses
Coll de Roses Negre 2009

Mas Llunes
Emporion Negre Reserva 2005

Medalla de BRONZE

Cooperativa de Garriguella

Medalla d'OR

Celler Cooperativa Espolla

Rhodes Negre Criança 2007

Medalla d'ARGENT

Medalla d'OR

Moll de Alba Negre 2003

Fulla d'ARGENT

Girona, 5 de maig del 2012

MESTRES TASTAVINS i CELLERERS DE CATALUNYA
Associació per a la promoció dels vins de qualitat
Tel. 676 61 65 63 - girovi@mestrestastavins.com - www.girovi.cat
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EL REBOST NUTRICIONAL

DEL PLAT A LA TEVA PELL:
FES BONA CARA AL SOL D’ESTIU
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · NutriClínica Doctora Costa
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

APRÈN A TENIR CURA
DE LA PELL APORTANT
AMB L’ALIMENTACIÓ
SUBSTÀNCIES QUE
PARTICIPEN EN LA SEVA
NUTRICIÓ, HIDRATACIÓ I
PROTECCIÓ
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Si bé els rajos de sol ens aporten uns quants beneficis per a la nostra salut —
ens ajuden a fortificar els ossos, a prevenir i/o frenar l’osteoporosi i a millorar
certes afeccions cutànies, a més d’influenciar en el nostre estat anímic—, poden deixar de ser els nostres aliats davant exposicions perllongades i sense la
protecció adient. Factors de risc que, sumant-hi una ingesta inadequada de
certs nutrients, poden desencadenar efectes nocius visibles a la nostra a pell
—arrugues, sequedat, cremades i, inclús, risc de desenvolupar melanomes—. I,
així doncs, és tant necessari que aprenguem a protegir-nos correctament com
a tenir cura de la nostra pell des de dins, aportant amb la dieta totes aquelles
substàncies que participen en la seva nutrició, hidratació i protecció. Vols saber
quines?, i quins aliments caldria que formessin part de la teva alimentació per
a garantir-ne la ingesta? A continuació t’ho indico, també donant-te unes idees,
perquè puguis confeccionar menús saludables i ben equilibrats.
La teva pell ben nodrida i hidratada
Pel fet que la nostra pell està subjecta a un procés constant de renovació
cada 28 dies, una aportació progressiva i continuada de certs nutrients és
primordial per a garantir que aquest
transcorre adequadament. Citar-te que
les proteïnes són peces de construcció clau de la teva pell i dels annexes
cutanis (especificant-ho, el col·lagen,
l’elastina i la queratina), i és fonamental que integris a la teva dieta aliments d’origen animal —carns, peix i
marisc, ous, llet i els seus derivats—
combinats amb els d’origen vegetal
rics en proteïnes —cereals, llegums
i fruits secs— (res més que complir
les recomanacions intrínseques a una
pauta d’alimentació equilibrada), amb
l’objectiu de mantenir la teva pell amb
un grau de fermesa i elasticitat adequat.
Deixant a banda els nutrients amb una
funció plàstica, dins aquest punt cal
estendre’s per a nombrar certes substàncies amb funció reguladora, com la
vitamina C; que intervé en la síntesi de
col·lagen. Si, al segon plat, complementem la porció proteica amb ver-

dures/hortalisses de temporada crues
(i en especial amb pebrot, tomata,
coliflor o bròquil), o bé les usem com
a ingredient/s del primer plat, acompanyant a llegums i cereals, obtindrem
una combinació idònia de proteïnes i
vitamina C. Que tanmateix es podria
assolir, dins el mateix àpat, amb el
consum de fruites estiuenques —com
meló, móres i mango— formant part
del postres, o bé d’una amanida ben
abundant, com a plat inicial fix dels
àpats principals. També amb funció
reguladora, la vitamina A (retinol) i
la B9 (àcid fòlic) contribueixen en el
manteniment, la reparació i la renovació cel·lular. El retinol, com a tal,
només està present a aliments d’origen
animal amb un cert contingut greixós.
L’àcid fòlic el podem ingerir amb les
llegums fresques i les verdures de fulla
verda. I,fins aquí, ja tenim disponibles
uns quants ingredients més: per a completar el primer plat, uns daus d’ou dur
i formatge curat, o bé unes cullerades
de salsa aromatitzada d’iogurt natural
sencer, acompanyant a espinacs crus,
créixens i rúcula; com a part de la
guarnició del segon plat, uns pèsols,
fesoles o faves tendres.

El grau d’hidratació òptim de la teva
pell vindrà de la mà, d’una banda, dels
greixos insaturats, que t’evitaran una
pèrdua excessiva d’aigua per transpiració; i, d’altra banda, fent una ingesta
diària suficient de líquids. Així doncs,
amb l’opció tant simple i beneficiosa
com és la d’amanir el teu plat amb
oli d’oliva, o bé d’afegir un grapat de
fruits de closca ben picats —ametlles, avellanes i nous— obtindràs una
ració de greixos insaturats. Que, altrament, podries substituir amb algun
filet d’anxova, de sardines, de verat o,
potser, de salmó fumat. I, ja avançat,
recordar-te que, pel fet que a aquesta
època de l’any s’incrementa la nostra
transpiració i sudoració, cal que restitueixis adequadament el teu organisme de l’aigua i els minerals perduts.
Per a assolir-ho, si et costa beure aigua
a totes hores i sense set, elegeix preferentment, com a ingredient principal
dels teus primers plats i de les guarnicions, verdures i hortalisses de temporada —carbassa, pastanaga, carbassó,
ceba, cogombre i ravenets, entre altres— amb un contingut hídric important. Igualment pots introduir les fruites temps a tots els teus àpats del dia.
Però, sigui com sigui, l’aigua ha de ser
la teva beguda predilecta, sola (indiferent si és amb gas o sense) o acompanyada d’un rajolí de suc natural, o
bé aromatitzada amb unes rodanxes de
cítrics o de cogombre; també amb te
fred i infusions suaus. Sens dubte pots
complementar la seva ingesta amb sucs
naturals variats i liquats. El meu consell
és que intentis beure un mínim de 2 a
2,5 litres de líquid al dia (el que equivaldria a un got gran cada hora i mitja).

Protegint-te des de dins
front els rajos
I ara cal que ens endinsem cap aquells
aliments que t’ajudaran a protegir la
teva pell front els rajos solars, pel fet
que posseeixen un elevat contingut
de certes substàncies antioxidants.
La tasca d’aquestes és funcionar com
una mena de barrera protectora front
l’efecte nociu dels radicals lliures que
es van generant fruit de l’exposició directa de la teva pell a les radiacions ultraviolades. Dins aquest grup de substàncies hi hem d’englobar la vitamina
E, que juga un paper essencial evitant
l’oxidació de les estructures cel·lulars,
inclòs el material genètic. És obtinguda amb la ingesta de certs olis vegetals
—oli de gira-sol, de soja i d’oliva verge extra—, de fruits de closca i verdures de fulla verda. A més, destacar que
la seva funció afavoreix l’acció antioxidant dels β-carotens i de la vitamina
C (no només substància reguladora). I,
si bé la vitamina A només es localitza a
aliments d’origen animal, els seus precursors (els β-carotens) estan presents
a totes aquelles verdures i hortalisses
de coloració taronja a groguenca —
pastanaga i carbassa, entre altres— i
també de fulla verda; i a fruites tant
d’estiu com albercocs, préssecs, nectarines, melons i cireres. Si a tot aquest
llistat de fruites també hi anotem la
síndria, estem sumant-hi una font de
licopè (fotoquímic antioxidant) i una
bona dosi hídrica. Ara bé, recordem
que la font primordial de licopè és la
tomata; estant-hi més biodisponible
quan es menja cuita que crua.
Finalment ens cal afegir a tota aques-

ta llista de “fotoprotectors” dos oligoelement: el seleni i el zinc. Ambdós
estan presents als cereals integrals,
al marisc, a la carn vermella i a derivats lactis. I, tant els primers com els
últims aliments citats són fàcilment
combinables dins les teves opcions
d’esmorzars i berenars.

Per anar concloent, i si hi pares una
mica d’atenció, aplicant aquests consells als teus menús, no faràs més
que donar un gran protagonisme a
les verdures/hortalisses i fruites pròpies d’aquests mesos d’estiu, alhora
que gaudeixes de productes molt autòctons, de la terra —l’oli d’oliva, els
fruits de closca, els cereals i les llegums— i del mar —peix i marisc—,
sense desmerèixer les carns i els lactis.
Així doncs, dins el marc d’una pauta
d’alimentació saludable i variada, és
també per a tenir-ho en compte la resta
de l’any, oi?
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TURISME

nen és la dels fogons del Sport Hotel
Hermitage & Spa, dirigits pels reconeguts cuiners catalans guardonats amb
una Estrella Michelín. Carles Gaig
es fa càrrec de la cuina de temporada
d’estiu i el xef Nandu Jubany està a
Andorra durant els mesos d’hivern.

ANDORRA

VARIETAT D’AROMES I SABORS D’ALTURA
Els productes autòctons com la carn, el nèctar d’avet o els vins d’altura avalen la qualitat dels productes de la terra
Les tradicionals bordes uneixen l’alta cuina tradicional i de fusió de muntanya
Xefs de renom lideren les propostes culinàries més creatives dels nous espais gastronòmic.
Andorra
L’essència de la gastronomia
d’Andorra és una cuina de muntanya elaborada a partir de productes de
primera qualitat provinents de les pastures i de la terra. Però més enllà de
la tradició d’aromes i sabors, el Principat sorprèn amb noves propostes
gastronòmiques que introdueixen la
cuina internacional i creativa de la mà
dels més reconeguts xefs.
Bordes, cuines de muntanya
i tradició
A partir de productes autòctons i de receptes tradicionals i internacionals els
restauradors andorrans han combinat
tècniques i experiències innovadores

per a crear una cuina amb personalitat
pròpia que es pot degustar a les tradicionals bordes. Es tracta d’antigues
cases de pagès d’alta muntanya que
acullen distingits restaurants situats
en espais singulars i amb encant, amb
espectaculars vistes als paisatges del
país.
El trinxat, l’escudella, els cargols, els
canelons, les truites de riu i les carns
guisades o a la graella són els plats
principals que ofereixen aquests típics
restaurants, alguns d’ells adherits a
“L’itinerari de les Bordes”: La Borda
de l’Avi, la Borda Estevet, la Borda
Vella d’en Joan, la de l’Horto o la
Pairal 1630 són algunes de les cases
de muntanya que formen aquesta ruta
que permet descobrir una arquitectura
peculiar amb una decoració càlida i

Per completar la millor alta cuina, ressaltar també el restaurant gastronòmic
És Andorra, del Andorra Park Hotel,
on el xef Pere Lladó i el seu equip elaboren una cuina creativa amb inspira-

acollidora, així com gaudir de la cuina
tradicional andorrana elaborada amb
productes de primera qualitat.
Cuina d’alta fusió i xefs de prestigi
Andorra acull a més a més propostes
de cuina internacional i creativa per la
seva localització entre França i Espanya. Entre els restaurants més exquisits,
La Cúpula, ofereix un espai gastronòmic on degustar plats producte de la
combinació entre tradició i innovació,
com el carpaccio de magret d’ànec
farcit de vieires, els ravioli de carabassó farcits de caviar d’albergínies o
el lluç en cascada de sabors de muntanya amb gnoqui “Gin-Lemon” a la
romana.
Una altra de les propostes que sorpre-

cions de la cuina catalana i que té com
especialitats les ostres calentes amb
pastís de pastanaga i salsa de carn, el
salmorejo amb gelat de pebrot, galeta
dolça de pernil ibèric i pa de pebrot

picant, el filet de cangur, textures de
regalèssia i salsa de café o l’arròs amb
tripes de bacallà, cocotxes, cremós
d’albergínia i mató.
Qualitat i varietat, essència
dels productes gastronòmics
andorrans
Les abundants pastures d’alta muntanya són el secret de la carn de
qualitat, de la mà de l’Associació
de Pagesos i Ramaders d’Andorra
(APRA), un referent de la gastronomia andorrana que uneix la tradició
ramadera. Compten amb un segell de
qualitat reconegut i també estan en
tràmits perquè la Comunitat Europea
concedeixi a aquest producte el segell
d’Identificació Geogràfica Protegida
(IGP).
Amb finalitats culinàries, Nectum neix
dels remeis casolans dels avantpassats
andorrans. Aquest xarop natural, elaborat amb pinyes d’avet recol·lectades
entre agost i setembre, i macerat amb
sucre biològic durant un any, ofereix
una textura similar a la mel. Nectum
és perfecte per amanir amanides, bàlsam per a lacar carns blanques o per
afegir en formatges i creps.
El País dels Pirineus compta també amb dos vins d’altura fruit de la
combinació de tècnica i artesania:
Cim del Cel, elaborat a partir de raïm
Gewürztraminer recol·lectat a mà, i
L’Escol, extret de la varietat de raïm
Riesling, que ofereix en el seu sabor
el gust mineral de la terra a més de
1.200 metres d’altitud. Tots dos es

poden trobar en restaurants i botigues gourmet del país, però a més a
més existeix l’opció de conèixer el
procés d’elaboració de L’Escol amb
una visita guiada a la Borda Sabaté,
on la ruta culmina amb un tast en un
entorn únic després de l’ascens previ
per camins rurals i un recorregut per
les vinyes.
Un altre dels productes d’elaboració
tradicional és la cervesa andorrana
Alpha, un producte de recent creació, que presenta quatre varietats
elaborades a La Cortinada: Pilsener,
Monhe Boig, Tostada i Crepúsculo.
La producció artesanal d’Alpha permet la visita a l’obrador on des de
la fabricació fins l’embotellament i
etiquetatge es realitza de forma manual, ampolla a ampolla. La cervesa
andorrana es pot degustar en bars
i restaurants del Principat a més
d’adquirir-se en botigues gourmet i
altres punts de venda en Barcelona,
com el Colmado Fuentes.
Tots els productes del país es poden
provar en les més de 20 bordes del
Principat, a més d’adquirir-se en les
tendes delicatessen que existeixen,
com són Cal Marquet, Cava Benito,
Tastets i 5 Sentits.
Més informació: www.andorra.es
Promotourist
932 419 313
andorra@promotourist.com
Fotografies cedides per Andorra Turisme

La millor elecció
en vigilància i seguretat
PEDRET, 68-70 PLANTA 1A
17007 GIRONA
T 972 227 570 - F 972 216 841
info@grupobell.es
www.grupobell.es
Empresa autoritzada DGP nº 1-2008
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MAS FALET 1682

EL PARC DE CULTURA I NEGOCIS
DE LA COSTA BRAVA
El passat 22 de juny es va inaugurar
el Parc de Cultura i Negocis Mas Falet 1682, un recinte d’ 1 hectàrea on es
troben un hotel - masia de 4 estrelles
amb 11 habitacions, un restaurant dirigit per la cuina de Xavier Pellicer – El
Racó de Can Fabes i un Auditori amb
capacitat per a 850 persones, que obrirà
les portes a finals d’any i que oferirà a
tota la comarca i província congressos, convencions, concerts i tot tipus
d’esdeveniments culturals. Així com,
l’organització d’esdeveniments particulars, casaments, festes d’aniversari i
tot tipus de celebracions.
Una vetllada on van assistir-hi , la Sra.
Maria Teresa Ferrés, Alcaldessa de Palamós, el Sr. Joan Giraut, Alcalde de
Platja d’Aro, el Sr. Joan Alfons Albó,
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols i el
Sr. Jordi Soler, Alcalde de Calonge. A
més a més van assistir nombrosos empresaris gironins que van poder gaudir

d’una meravellosa nit.
La inauguració, va estar marcada per
la presentació del projecte Mas Falet,
el Sr. Andrey Maslak president del
Parc de Cultura i Negocis Mas Falet
1682, va obrir l’acte agraint tota la feina realitzada durant aquest últim any
a tota la gent implicada i explicant el
projecte de parc de cultura i negocis,
on de ben segur creu que la Costa Brava és el lloc idíl·lic per la organització
de congressos i convencions i que
Mas Falet serà un referent en l’àmbit
dels negocis. El Sr. Jaume Malaret,
destacat pintor del Baix Empordà i
que té una exposició permanent dels
seus quadres al hotel i al restaurant de
Mas Falet, va remarcar la riquesa cultural que l’Empordà transmet i l’orgull
de poder aportar una part de la seva
obra a Mas Falet, així com la futura
projecció d’esdeveniments culturals a
l’Auditori. La Sra. Regina Santamaria,

en representació del xef Xavier Pellicer, va explicar la idea en que es basa
la cuina de Mas Falet, una cuina poc
tractada, ecològica i de temporada. Per
finalitzar, el Sr. Jordi Soler, Alcalde
de Calonge, va impressionar al públic
amb un petit parlament en rus on va
agrair la confiança dipositada per part
de Mas Falet amb la vila de Calonge, una cooperació conjunta que farà
d’aquesta petita vila un referent en la
celebració d’esdeveniments.
Els convidats van poder degustar la
cuina del Restaurant Mas Falet i una
gran varietat de vins Torres. L’èxit de
la nit, va ser una barra dedicada exclusivament als Gintònics, on es van poder degustar amb una gran varietat de
fruites i espècies que va sorprendre a
tots els assistents.
La inauguració va ser amenitzada amb
un espectacle d’acrobàcies i foc i un fi
de festa amb música en directe.

NOVA

Fa poc més d’un mes va obrir les seves portes la Tavena Txalaka, situada al carrer Figuerola 35 de Girona.
Forma part de la familia Txalaka,
però en aquest cas es tracta d’un
espai més informal que el restaurant del mateix nom que està situat
a escassos 100 metres. Amb el
format de taverna bar està pensat
per anar-hi a prendre simplement
uns vins, per a compartir unes tapes o també per a sopar fins tard.
Obre cada dia excepte
els diumenges a partir de
les 19,30 hores
Una oferta amplia basada en productes de qualitat a preus assequibles, on destaquen els pintxos, les
cassoletes i molt especialment les
tapes. També s’hi poden trobar altres plats com un bon “xuletón” ,
el pop a la gallega o diverses versions del ous trencats, així com les
postres casolanes.
Com no podia ser d’una altra manera el celler ofereix una gran varietat de vins com el txakolí, albariño, Rioja, Ribera de Duero i
Empordà en botella i a copes.
Per altra banda disposen també de
menus especials per a colles, on
l’opció que té més exit és la que
está formada per un extens picapica per a compartir.
Una adreça imprescindible a Girona per tots aquells que volen fer
unes tapes o sopar bé de manera
informal sense ensurts en el preu.
Fotografies: Jordi Julià i Corominas - info@jordijulia.net
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RESTAURANT ASADOR
CAN MANOLO
Marta Avellaneda
Periodista

RESTAURANT ASADOR CAN MANOLO
Pont de la Barca, 1 - Girona
Telèfon: 972 22 00 19
www.canmanolo.com - info@canmanolo.com
Menús degustació i carta, menús per a colles i grups
Dilluns tancat. Cuina oberta fins a la 16 h de la tarda

“MANOLO, EJEMPLO
DE LO QUE DEBE SER
UN BUEN RESTAURADOR,
ORGULLO EN GIRONA
Y AMIGO DE TODOS”
HILARIO LOPEZ MILLAN - NOVEMBRE DEL 2003

Segurament el Restaurant La Barca,
actualment Asador Can Manolo, sigui un dels restaurants amb més història de Girona, des dels seus inicis,
als anys trenta, fins a dia d´avui. Des
de fa deu anys en Manolo li ha sabut donar un toc més informal, sense perdre la categoria d’excel·lent,
amb les festes, els aniversaris amb
la trompeta de’n Manolo i la simpatia de tot el personal que forma
part de la idiosincràcia del mateix
restaurant.
“Manolo, somos 8, tu mismo”.
Això vol dir que esteu a l’Asador
i que en Manolo, professional de
la restauració des de fa més de 20
anys, s’encarrega de tot: de situarvos a la millor taula i d’aconsellarvos els millors plats. Ara una mica
d’embotit ibèric amb pa amb toma-

ta, ara unes croquetes, ara unes patates Can Manolo, ara unes verdures
a la planxa, un rapet fresc, un filet al
ajoarriero i tot això perquè comenceu amb allò que ens agrada tant,
el pica-pica. Al Restaurant Asador
Can Manolo és potser l’únic lloc de
Girona on hi podreu demanar un cochinillo a l’estil de Burgos, a part de
degustar-hi tot tipus de carn i peix
fresc i bon vi. Trobareu pocs restaurants on el vi de la casa sigui un Rioja de Crianza. Doncs aquí sí, perquè la qualitat és marca de la casa.
A més, ara hi podreu gaudir d’una
excel·lent terrassa, on degusta-hi els
millors plats i prendre-hi la fresca,
amb capacitat per a 80 persones,
just al costat del riu. A més, durant
l’estiu i a les nits entre setmana també podreu cantar-hi en karaoke sempre amb uns mínins establerts.

Un dels trets distintius de l’Asador
és la gran quantitat de fotografies
que omplen les parets de l’entrada
de l’establiment, amb personatges
conegudíssims al costat de’n Manolo el dia que es van asseure a taula.
Isabel Pantoja, Carlos Latre, Mario
Casas, els Morancos, Bertín Osborne, el Barrio i tot un seguit de personalitats gironines que han passat per
aquest restaurant per tal de provar
les delícies de’n Manolo. Hi ha qui
li ha deixat més d’una dedicatòria.
“Manolo, ejemplo de lo que debe
ser un buen restaurador, orgullo en
Girona y amigo de todos”. Hilario
Lopez Millan. Novembre del 2003.
Abans, Restaurant la Barca
Es situa en un dels indrets més bonics de Girona, al costat del riu Onyar, on fa mes de 80 anys hi havia
el Restaurant La Barca, que feia referència a la barca que travessava el
riu i que connectava la part nord i
sud de la ciutat. A l’agost de 1958,
Salvador Dalí es va casar en un dels
menjadors d’aquest establiment que
encara avui conserva i que llueix el
nom del pintor. El gran Josep Pla
també havia freqüentat el restaurant
per escriure-hi alguna línia. Ara,
però, fa 10 anys que s’ha convertit
en l’Asador Can Manolo, s’ha ampliat, s’ha condicionat i ara té capacitat per a 250 persones.

ESPECIALITAT EN “CORDERO LECHAL” I “COCHINILLO DE BURGOS”
MENÚS DEGUSTACIÓ CAN MANOLO - ESPECIAL COLLES I GRUPS - MENJADORS PRIVATS

Restaurant Asador

can Manolo
Pont de la Barca,1 - Girona - Telèfon 972220019 - info@canmanolo.com - www.canmanolo.com
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Fotografies: JAUME PAHISSA - Disseny: FERRAN RODRÍGUEZ

TERRASSA - AMPLI PÀRKING - DISSABTES NITS DE KARAOKE - DILLUNS TANCAT
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BUBBLES
GASTROBAR & RESTAURANT

TABERNA TRINIDAD
PLATJA D’ARO
TABERNA TRINIDAD
Galeries Sant Luís, 58 - Platja d’Aro
Tel. 972 82 55 78
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El passat mes de juny obria les portes
a Platja d’Aro la Taberna Trinidad,
un local totalment nou i reformat de
dalt a baix, situat al centre comercial
de les galeries Sant Luís, 58, davant
mateix del Restaurant Llevant. Us
cridarà l’atenció la decoració de fusta del local per aconseguir l’autèntic
estil de taverna i la impressionant
degustació de tot tipus de montaditos i cassoletes fetes a diari, amb
més d’una vintena de varietats. Les
raciones són ideals per a compartir,
per exemple, la de calamars a la romana (els heu de provar), chipirons i

FRUIT D’UNA EVOLUCIÓ
PERSONAL I PROFESSIONAL

peixets segons mercat, sempre fresc
i de la costa. La carn a la brasa és
una altra de las recomanacions, bistecs i entrecots, sempre amb la millor carn de Girona.
Obert a partir de les 10h del matí i
fins la matinada. Terrassa amb setze
taules en un lloc tranquil i rodejat de
bones botigues. No es pot demanar
més que un passeig per Platja d’Aro,
una bona taula i un excel·lent servei.
Ho podeu tenir tot.
La Taberna Trinidad us espera.

Bubbles Gastrobar & Restaurant és un projecte que reneix i reinventa la cuina de l’antic Restaurant Albereda
que va ser un referent indiscutible dels fogons gironins. Una idea original, diferent, atractiva i sobretot jove i moderna,
que al mateix temps respecta la tradició d’aquests últims 20 anys. Ofereix tapes i mitges racions, tant clàssiques
com d’autor, fins a racions elaborades, sempre cuidant el producte perquè cada degustació sigui única i enlluernadora.
Menús degustació, tapes en parella,
racions entre amics, un lloc on tot és
possible i on el client fa i desfà a plaer.
Un espai on sentir-se especial, on no
existeix el temps, on les emocions cobren sentit i on el cor balla al ritme de
la gastronomia, una bombolla de sensacions.

oferir-vos una bona taula.

El Bubbles Gastrobar & Restaurant
es va inagurar el mes d’agost de l’any
passat. És un negoci familiar que funciona de la mà del xef Fulgenci i de
la seva dona la Carme i del seu fill
l’Àngel. Tampoc podem oblidar en
Marc Rebollo, el sommelier que ja va
estar al Restaurant Albareda. Una persona molt professional respecte tot el
que envolta els vins i els caves que fins
i tot va arribar a la final de Catalunya
del “nas d’or“. Un equip perfecte per

Està obert cada dia a partir de las 8h
del mati fins a las 16h de la tarda i de
les 19h fins a tancar amb una cuina
oberta fins a las 23.30h. Us recomanem degustar un bon gintònic o un bon
whisky sempre fent-li cas al sommelier. Els diumenges està tancat i els dilluns, divendres i dissabtes a la nit està
obert fins a las dues de la matinada.

De bon matí podeu degustar el
excel·lents esmorzars i, si ho preferiu, de forquilla i ganivet. Al migdia
hi trobeu un menú a 15 euros, menú
degustació i menús Vip i Premium per
a colles.

BUBBLES GASTROBAR & RESTAURANT
Passeig José Canalejas, 6 - 17001 Girona - Tel. 972 22 60 02
www.gastrobubbles.com - info@gastrobubbles.com

Tot un encant per gaudir de bona cuina.

AGOST 2012 I NÚMERO 1 I 33

AVUI SORTIM
MARISQUERIA CAN BLANCO

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos de peix, de marisc i de
cabra de mar, combinats de peix i marisc, gambes de Palamós, cloïsses gallegues.
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 € i menú
de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80
persones.

Una autèntica marisqueria i braseria a Platja d'Aro on hi podeu menjar des d'uns
bons peixos de la costa fins a unes delicioses carns de Girona amb el millor marisc
de la Costa Brava. Us recomano un arròs de llamàntol que podeu degustar davant
del mar en ple Passeig Marítim i en qualsevol època de l'any. El Don Eduardo obre
cada dia amb cuina disponible les 24 hores. Les seves especialitats són la mitjana
de bou a la pedra, l'espatlla de xai, el secret, les fritures, els peixos al forn, la
caldereta i els arrossos. Podeu menjar a peu de serra i gaudir de tot un plaer al
millor preu. També disposa de menjadors amb aire condicionat.

Av. França,13 - Sant Julià de Ramis - Tel. 972 17 21 46 o 972 17 05 21
www.marisqueriablanco.com - jblanco@marisqueriablanco.com

RESTAURANT EL CABRIT DE GIRONA

Un restaurant mític de la cuina gironina amb més de 15 anys a la ciutat, al carrer
Barcelona, 423, a la zona de l'Avellaneda, i amb més de quaranta anys a Sant
Esteve de Llèmena. Amb una cuina reconeguda, està preparat per a qualsevol
esdeveniment (aniversaris, trobades d'empreses, sopars per a colles i grups amb
una àmplia varietat de menús, menjadors aplicables a la intimitat de cada grup,
esmorzars de forquilla a 10 € i menú diari a 18 €. Amb plats com cargols, calamars
a la romana, peixos frescos, arrossos i el plat estrella, el cabrit.

Ctra. Barcelona, 423 - Girona - Tel. 972 20 14 03
www.restaurantelcabrit.com

LA CARPA DE BANYOLES

RESTAURANT SOLIUS

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D´ARO

A l'entrada de Santa Cristina d'Aro hi trobeu aquest restaurant que possiblement és
una icona dels sopars-ball. Pere Puig és tot un expert en aquest tipus d'actes, una
trobada els dissabtes nit, un bon menú, ball i bon preu, 25 €. També podeu menjarhi un menú diari de dilluns a divendres a 10 € i un menú especial cap de setmana a
15 € i gaudir-ho a la terrassa exterior.

Aquesta taverna està situada a les galeries Sant Luís de Platja d´Aro, a tocar de
l'avinguda principal, davant mateix del Montbar. Una autèntica taverna decorada
tota de fusta, amb una gran varietat de montaditos i cassoletes de tot tipus i tot
acabat de fer i directe a la barra. Un local molt acollidor amb una terrasseta a tocar
de les botigues del mateix centre. Ideal per a menjar i gastar el que volem. També
s'hi poden menjar plats com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una bona
varietat de plats.

Carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols - Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 83 74 00

Passeig Marítim, 68 - Platja d´Aro - Tel. 972 82 56 70

Galeries Sant Luís, 58 - Platja d'Aro - Tel. 972 82 55 78

HOTEL RESTAURANT ALTAMIRA

LA TAVERNA DE L´ABAT

RESTAURANT VIA AUGUSTA

Si busqueu un bon restaurant-bufet lliure que tingui una bona varietat de plats a
escollir per poder gaudir i repetir dels que més us agradin, amb l'Altamira haureu
encertat. Menú diari a 11 € i menú dissabtes nit i diumenges migdia a 15 €. Obert
cada dia i amb servei d'habitacions. Situat a la sortida sud de Girona, a Fornells de
la Selva.

Situat en ple barri vell gironí, l'interior d´aquest restaurant té una màgia especial.
Era una antiga casa de l'Abat de l'Abadia de Sant Pere de Galligans. Ara, de la mà
de l'Isabel hi podem gaudir d'una cuina casolana amb tocs molt personals. Menú
diari a 12 € tot inclòs, menú de nit a 16 €, beguda a part, també els caps de setmana.
Increïbles els calamars farcits amb salsa de civet i, si us agrada el bacallà, en tenen
de diferents tipus, tots ells excel·lents i recomanables, en especial el bacallà amb
sobrassada. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona, l'art i la gastronomia es troben en aquest restaurant.

Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 10,50 €, menú
de cap de setmana a 16 €, molt recomanable, i menú a 20 € que podeu degustar al
menjador Ambrosia. I és que el restaurant disposa de grans menjadors, per a més de
300 persones, i adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus assequibles. Si
us agrada ballar gaudireu dels millors sopars-ball amb música en directe els
dissabtes a la nit amb un menú a 25 € que inclou cava, vi, aigua i cafè. Si voleu
començar bé el dia, proveu els esmorzars de forquilla a partir de les 8 h del matí amb
carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc amb cargols, entre altres plats.

Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 21 97 04
www.latavernalabat.com - info@latavernadelabat.com

Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva - Tel. 972 47 81 39
www.restauranteviaaugusta.com/

Ctra. N-ll Km. 710 - Fornells de la Selva - Tel. 972 47 67 09

LA SALA DE CANET

RESTAURANT LA BRASA
També

OsBdiRlluIMns
el

La nova decoració d'aquest restaurant us transmetrà pau i tranquil·litat per gaudir
d'una cuina excel·lent. Menú diari a 12 € de dilluns a divendres i menú de cap de
setmana i festius a 17 €. Sopars-ball els dissabtes a la nit a 25 € amb menjadors per
a més de 300 persones.
I aquest mes d´agost dinars i sopars-ball a la terrassa amb unes vistes impressionants a tocar de l'estany de Banyoles.

A la Sala els esmorzars de forquilla són impressionants: plata d'embotits de Canet
d'Adri, a tallar al vostre gust i a escollir entre la més àmplia varietat de plats guisats
o a la brasa, amb vi i cafè, per només 8 euros, això sí, fins les 11 h del mati. Menú
diari a 11 €, amb 15 primers i 15 segons, pa i vi inclòs, i menú especial a 16 €.
Menús de cap de setmana i menús per a colles i grups. Àmplia terrassa on hi podeu
esmorzar o dinar.

El Restaurant la Brasa de Riudarenes és un dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb plats abundants i de gran qualitat i amb una carta molt àmplia, es
podria definir com a cuina tradicional catalana: guisats, platillos, canelons, les
patates amb all i oli a la brasa, l'arangada a la brasa amb mongetes, cargols, anques
de granota, el rostit d'ànec o conill o el bacallà amb samfaina. Quan reserveu taula,
si pot ser, que sigui a la bodega. Obert cada dia al migdia.

Passeig de Luis Maria Vidal, 6 - Banyoles - Tel. 972 58 28 25
www.restaurantlacarpa.com/ca/

Plaça del Poble, 1 - Canet d'Adri - Tel. 972 42 82 84
www.rlasala.com - info@rlasala.com - facebook: restaurantlasala

Carretera de Santa Coloma de Farners, 21 - Riudarenes - Tel. 972 85 60 17
www.labrasa.com
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CONSELLS
RESTAURANT AIGUAVIVA

RESTAURANT MARÀNGELS

Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Santa Coloma de Farners, al nucli
d´Aiguaviva, en David i l’Anna en són els responsables. El menú del migdia, a 10
euros, és com una varietat de plats a la carta, d’entre els quals, us recomano els
cargols, que són excel·lents, i els calamars a la romana, tot i que el bacallà tampoc
us el podeu perdre. Els esmorzars són variats i abundants i la majoria són per
menjar amb forquilla i ganivet. Si hi voleu sopar haurà de ser els dissabtes a la nit.
Els dilluns està tancat per descans del personal i, val a dir, que l’ambient és
totalment familiar. En definitiva, un excel·lent restaurant.

Alguns pensen que menjar bé és car. Doncs no sempre és així i podeu comprovarho al Restaurant Maràngels. D’entrada és un lloc bucòlic, en una preciosa masia,
on hi trobareu un tracte molt familiar amb en Xesco com a xef de cuina i l’Eva com
a responsable de tot el que envolta una bona taula . Un lloc excel·lent per a
celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments des del vostre casament fins a qualsevol
tipus d’aniversari. Disposa d’uns jardins molt ben cuidats i de la millor qualitatpreu. “Els plats a Maràngels amb aire de tramuntana i cor Gironí”.

Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - Tel. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

Can Quelot, s/n - Ctra. Girona a Sant Gregori (Sant Gregori) - Tel. 972 42 91 59
www.marangels.com

BAR RESTAURANT ARTMONIA

RESTAURANT-BRASERIA PATCHWORK

TRUCS DOMÈSTICS

No hi ha manera d’evitar-ho: els diners que tant ens costen de guanyar els hem de gastar en l’alimentació.
Ja que això no té remei, si no volem morir de gana, per què no aprofitem al màxim les restes que generem a la cuina
per fer alguna de les feines domèstiques més habituals? D’aquesta manera estalviarem en la compra
d’altres productes. Cada dia llencem a les escombraries una gran multitud de restes (pells de plàtan, arròs del dia anterior, cors de pomes) quan molts d’aquests elements poden servir per a altres funcions,
des d’abrillantar les sabates fins a aromatitzar un te.

Pells de poma per a netejar olles d’alumini
Les pells de poma poden tenir una doble funció molt valuosa com a
producte de neteja. L’àcid que contenen pot treure les taques i la descoloració de cassoles i olles d’alumini. Si omples el recipient que vulguis
netejar amb aigua, hi afegeixes unes pells de poma i ho deixes coure
durant uns 30 minuts ho podràs comprovar.
Llimones mig seques per a netejar els fogons
Quantes vegades t’has trobat amb mitja llimona seca i abandonada
al fons de la nevera? La propera vegada no la llencis. Talla-la per la
meitat i utilitza-la per netejar els fogons de la cuina. La llimona fa
meravelles amb les taques.

Restaurant-Bar & Chill-Out ubicat al barri de Pont Major de Girona, que ofereix
una àmplia carta de platets de cuina mediterrània i exòtica a 3,5 €. Horari de
dimarts a dissabte de 8 a 16 i de 19 a tancar. Esmorzars, dinars amb menú o carta i
sopars carta. A les nits copes i originals cocktails com els mojitos i caipirinyes de
fruita Local de pedra decorat amb mobiliari reciclat i d’autor, totalment adaptat a
persones amb discapacitat i amb carta en braile. El restaurant té un espai destinat a
galeria d'art amb exposicions permanents i es fan menús per a grups.

Aquesta braseria es troba en ple barri vell de Girona on podeu saborejar-hi les
millors carns de Girona fetes al forn de llenya i degustar-hi el menú de migdia i
vespre a 10,80 €. I si vols ambient, les nits de dissabte et donarem marxa amb
molta salsa i amb els millors mojitos. Per cada mojito te'n regalen un altre. Els
diumenges tancat.

Riera Can Camaret 3 - Girona - Tel. 872 98 22 51

C/ Ciutadans, 20 - Girona - Tel. 972 42 63 00

Patates per a treure taques de fang
Les patates van molt bé per eliminar aquelles tanques de fang que costen tant de marxar i que tantes vegades trobem enganxades a la roba,
sobretot als baixos dels pantalons. Frega una patata tallada sobre el
fang abans de posar la peça a la rentadora. El midó que conté ajuda a
trencar el fang per tal que surti més fàcilment.
Pells de taronja per a aromatitzar el te

REVISTA DE TURISME, VIATGES I GASTRONOMIA

A partir de l'1 de setembre visita'ns a:
www.gironagastronomica.cat - www.gironagastronomica.es - www.gironagastronomica.com

Aviat també serem al Facebook
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Asseca la pell de les taronges que t’hagin sobrat (escalfant-la al forn
a baixa temperatura o deixant-la a l’aire lliure en una superfície llisa
durant un parell de dies) i utilitza-la per aromatitzar un te clàssic, aconseguint així donar-li el toc de gràcia.
Restes de cafè per a fertilitzar les plantes
Aprofita les restes del cafè que et prens al matí per fertilitzar les teves
plantes per tal de donar-los el nitrogen i els minerals que necessiten. Fesho a poc a poc, afegint-t’hi una sola cullerada (millor si deixes assecar
les restes de cafè abans).
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NOTÍCIES
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Alguns dels consells de la Federació Espanyola de Begudes Espirituoses per evitar que la ginebra perdi les seves propietats a l’hora de beure-la són:
-Alguns
No utilitzar
got de tub
la ginebraEspanyola
no s’expandeix
amb la tònica
i perd el seu
dels unconsells
de jala que
Federació
de Begudes
Espirituoses
persabor.
evitar que la ginebra perdi les seves propietats a l’hora de beure-la són:
- No posar llimona exprimida perquè elimina el carbònic i, per tant, les bombolles de la tònica. Si es vol, es pot afegir només una pell de llimona.
-- Respecte
No utilitzar
un
got
de
tub
ja
que
la
ginebra
no
s’expandeix
amb
la
tònica
perd última
el seuessabor.
a les proporcions, és idel barrejar una part de ginebra per cada tres de tònica i que iaquesta
serveixi freda.
-- Cal
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elimina
i, per
tant, les bombolles
tònica i laexprimida
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distància
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a lestres
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Respecte
a leslaproporcions,
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de ginebra
de tònica i que aquesta última es serveixi freda.

- Cal servir la tònica i la ginebra a poca distància de la copa per tal que no s’expandeixin els sabors.
- Cal, també, afegir la tònica de forma suau i remoure-la amb una cullera per donar vida a les bombolles.

El Restaurant Alinea de Chicago, del conegut xef Grant Achatz, s’ha sumat a la fórmula establerta pel seu establiment germà Next des de la seva inauguració i ha
adoptat també el sistema de reserves únicament via on-line i, a més, amb prepagament inclòs.
Alinea, tres estrelles Michelin i setè millor restaurant del món, ha comunicat a la seva pàgina web que aplicarà el sistema de reserves de prepagament per al seu menú
degustació que té un preu que oscil·la entre els 210 i els 215 dòlars (170 i 215 euros), segons el dia de la setmana. D’aquesta manera, els clients hauran de pagar
per avançat l’import de l’àpat, més els impostos i la propina.

COM ANUNCIARTE A:
Truca'ns al 689 24 44 01
o envia'ns un correu electrònic a pacobaso@gmail.com

ET CONEIXERAN A LES COMARQUES GIRONINES,
A BARCELONA CAPITAL I A PERPIGNAN

Del 14 al 23 de setembre el Gran Palais de París es convertirà, una vegada més, en la seu de la Biennale des Antiquaires. Aquest any la decoració recrearà el típic
carrer de botigues del París de finals del segle XIX. A més, l’històric Salon d’Honneur ha estat totalment renovat i, amb motiu d’aquesta celebració, reobrirà les seves
portes després d’estar tancat més de 70 anys.
En aquest magnífic indret, un restaurant pop-up aportarà el toc gourmet a l’esdeveniment. Alguns dels Grand Chef Relais & Châteaux de França s’uniran, una vegada
més, per mostrar la seva alta cuina en aquest marc singular. Cadascun dels Grand Chefs elaborarà un exclusiu menú per l’esmorzar i el sopar de tots els dies de la
celebració de la Biennale.

DESTACATS
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 23H. 15È FESTIVAL NITS DE JAZZ
A Platja d’Aro a la Platja Gran (zona del Caball Bernat). Entrada gratuïta.
DIVENDRES 3 D’AGOST
Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio

DIVENDRES 17 D’AGOST
The Walnut Street Ragtime Quintet

DIVENDRES 31 D’AGOST
Palatchisimo

DIVENDRES 10 D’AGOST
Big Band Jazz Maresme & Marian Barahona

DIVENDRES 24 D’AGOST
Violeta Curry &Dick Them Trio

Més informació a www.platjadaro.com

HOTEL EL SERRAT DE TREGURÀ DE BAIX
Vistes meravelloses, atenció exquisida i autèntics plats de muntanya a preus assequibles i amb un tracte especial per part de la direcció i del personal.
Tel. 972 13 60 19
RESTAURANT EL MOLÍ DE L’ESCALA
No us perdeu els sopars gastronòmics i musicals del “Gastromusical” setmanal durant el mes d’agost.
Tel. 972 77 47 27
HOTEL RESTAURANT SANT MARÇAL D’AMER
Sopars-concert a la fresca durant el mes d’agost.
Ctra d´Olot Km. 47 d’Amer - Tel. 972 43 07 23 - www.hotelsantmarsal.com
DISSABTE 4 D’AGOST
DIJOUS 23 D’AGOST
Carola Maldonado
Gerard Solano
DIJOUS 9 D’AGOST
Miguel Abras
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DIJOUS 30 D’AGOST
Soul-a-Banda

Fotografia: Miquel Badosa

RECOMANACIONS DE

REVISTA DE TURISME, VIATGES I GASTRONOMIA
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