Revista de turisme, viatges i gastronomia
FEBRER/MARÇ 2014 · NÚMERO 10

L’Adela posa en
valor la cuina
tradicional a
L’Avi Ramon
PÀG.10

Damian Allsop, mestre
xocolater
PÀG. 9

El perfil d’Anna Payet,
professora de turisme i
dona de Joan Roca
PÀG. 14

Can Sidera: Ous plens de
natura a Sant Martí de
Llèmena
PÀG. 21

Eduard Solà, un nas d’or
a Vins a Licors Grau
PÀG. 22

“S’ha d’escollir el plat segons
el sentiment de cada moment”
Dr. Joan Escuder, expresident
del GEiEG
PÀG. 26

www.gironagastronomica.cat
1€

SUMARI

EDITORIAL

03

NÚMERO 10
FEBRER/MARÇ 2014
03
04
06
08
09
10
12
13
14
16
18
20
21
22
24
26
28
29
30
33

Editorial
Mossegades Cèlebres
Menja’t el cine
La Salsa de Toni Vallory i el
Rebost Nutricional
Damian Allsop, mestre
xocolater
En portada: L’Avi Ramon
La vinya
Emprenedors: Cook 24
El perfil d’Anna Payet
Restaurant amb estrella: Ca
L’Arpa
Perfil de José Pérez Abuye
Gastronomia i literatura i La
mirada de Rosa Duran
Can Sidera: Ous plens de natura
Eduard Solà, un nas d’or a Vins i
Licors Grau
El cocktail
La recepta del Dr. Joan Escuder
La recepta dolça de Lluís Blanch
Marisqueria Can Blanco
Mossegades
Avui Sortim

Edita: Girona Gastronòmica SCP
Avda. L´Amical Mauthausen, 64 - 17007
Girona. T. 972 093 358
Director i editor: Paco Baso
Redactora: Marta Avellaneda
Consell de redacció: Paco Baso i Marta
Avellaneda
Col·laboradors: Agustí Ensesa, Eva
Godàs, Pitu Anaya, Toni Vallory, Mariona
Vilanova, Rosa Duran, Angel García i Dra.
Anna Costa
Disseny gràfic: Josep Font Fierro
Impressió: Impremta Pagès
Repartiment: Provincia de Girona i
Perpignan
Dipòsit legal: GI-1106-2012
www.gironagastronomica.cat
www.facebook.com/gironagastronomica.cat

DEPARTAMENT DE PUBLICITAT
689 244 401
Girona Gastronòmica no es fa responsable
de les opinions dels seus col·laboradors.
Només els seus autors en són
responsables.

Paco Basso
Periodista
pbaso@gironagastronomica.cat

Girona 10

P

rimer de tot felicitar a
l’Associació d’Hostaleria
Girona i Radial, al grup Bons
Fogons, a l’Ajuntament de
Girona i a tots els que han
fet possible la celebració de la campanya Girona 10, però després de la
felicitació ve la reflexió. Està molt bé
fer venir a Girona gent d’arreu, és una
gran iniciativa que puguin entrar als
museus de forma gratuïta, anar amb el
trenet turístic i conèixer la ciutat més
a fons però, pel que he pogut constatar, una vegada més, la gastronomia
és la que més bufetades rep.
Tot això està molt bé si el que volem
és un turista o visitant d’espardenya,
però crec que hem de donar a conèixer
els nostres restaurants en tota la seva
essència. No es pot donar un menú de
10 euros amb la qualitat a la que ens
tenen acostumats els nostres restaurants perquè el que acaba succeint és
que s’acaba donant una mala imatge.
Passa que molts restaurants han servit entre 300 i 500 menús però amb

tres serveis, fet que obligava a la gent,
per exemple, a haver de menjar amb
una hora. Un primer, un segon, un vas
de vi o una consumició, postres i al carrer.
La majoria d’aquests restaurants un
dissabte o un diumenge normals serveixen 100 o 150 serveis i el seu menú
val entre 12 i 20 euros amb un bon servei i una cuina treballada com estem
habituats els gironins. I si parles amb
alguns restaurants, et diuen que, a sobre, no hi han guanyat gairebé res.
Per tot això, penso que potser seria
millor oferir la ciutat en la seva màxima esplendor, amb tota l’oferta de la
que pot presumir, implicant-t’hi bodegues de casa i productes de les comarques gironines i que siguin ells els que,
a través de donar a conèixer el seu
producte, mostrin també la verdadera gastronomia gironina i no només la
més barata. Que els visitants mengin
on els sembla i s’hi estiguin l’estona
que vulguin, perquè de bons preus i
bona cuina ja en tenim a Girona.

MOSSEGADES CÈLEBRES

Pit de pollastre amb
conyac i escalunyes
Angel Garcia
Bubles Gastrobar
info@gastobubbles.com

Fa 82 anys...

Elizabeth
Rosemond
Taylor

London, 27 febrer
1932 – Los Angeles,
23 març 2011

Una de les grans figueres del cinema
clàssic, protagonista de memorables
obres com Cleopatra, Who’saffraid of
Virginia Wolf?, Father of Bride i Little
Women, entre d’altres. “Liz” marcà
una època tant dins com a fora de la
pantalla que ens obliga a retornar en
el temps i repassar la obra de la dona
dels ulls violetes .
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Ingredients (per a 4 persones):
- 2 pits de pollastre
- 250 Mantega
- 3 Escalunyes o cebetes
- Conyac
- Vi blanc
- Nata

- 4 Patates
- Bolets
- Llimona
- Oli
- 2 Avocats
- Sal
- Pebre

Preparació:
Començarem fonent la mantega en una cassola, un cop sigui líquida marcarem
els pits de pollastre poc a poc. Quan siguin daurats, els retirarem. Picarem les
escalunyes ben fines i les afegirem a la mantega fins que quedin ben rosses.
Desglaçarem amb vi blanc i el deixarem evaporar. Continuarem amb el conyac,
acabarem amb la nata per obtenir una salsa espessa i de gust fort. Ajuntarem
els pits de pollastre i els courem durant 12 minuts aproximadament. Posarem
aigua a bullir i courem totes patates excepte una, que la guardarem per més
endavant, pelades i tallades a daus per tal d’obtenir un puré, quan estiguin
cuites. Salpebrar al gust i reservar. En una paella marcarem els bolets perquè
agafin color. Els reservarem fins al final. Per altra banda amb la patata que havíem reservat, la pelarem i la tallarem a rodanxes molt fines. En una paella amb
oli, fregirem les llesques de patata fins que quedin cruixents. En un plat pla,
disposarem el puré de patata en el fons, i al damunt anirem alternant, els xips
de patata, els bolets i el pollastre tallat a llesques gruixudes. Acabarem amb la
salsa de conyac i un raig d’oli. Per acabar, en un bol a part, pelarem i tallarem
els alvocats ruixant-los amb suc de llimona per evitar l’oxidació de la polpa.

Amb doble nacionalitat, tant anglesa com
americana, Elizabeth Taylor emprèn la
seva carrera essent una nena molt jove
i després de participar en varis films poc
reconeguts, aconsegueix, només amb 14
saltar a la fama, quan és seleccionada per
una de les pel·lícules de Lassie. Tot i no
haver cursat en el món de la interpretació, Liz, tenia un do especial, mesclat amb
un color d’ulls poc habitual que engrandien la seva figura. A partir de 1960, i aprofitant la delicada situació de competències amb Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor
seria l’encarregada d’interpretar algunes
de les figures més carismàtiques del Hollywood clàssic, Martha (Virginia Wolf), la
reina Cleopatra, o Leonora (Reflections
in a goldeneye), amb co-protagonista de

luxe que homenatjarem en una altra ocasió, Marlon Brando. Passades les glòries
dels 60, la seva carrera cinematogràfica
es veu afectada per la inevitable modernització de Hollywood i els seus espectadors. Liz, es dedicaria a obres de televisió
i teatre fins la seva retirada de les pantalles l’any 2003. Però el que fa gran a
aquesta actriu és el seu compromís amb
les accions humanitàries als Estats Units,
promovent l’ajuda i la prevenció contra
el VIH. Finalment, mor a Los Angeles al
2011, amb més de 50 anys de carrera
professional i deixant l’empremta del seu
treball a obres de capçalera que de ben
segur tots n’hem sentit a parlar, les hem
vist o les guardem com joies dins els nostres cors...
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MENJA’T EL CINE

Maria
Antonieta
(2006)
Pitu Anaya
Periodista

L

a vida de Maria Antonieta ha
estat portada al cinema amb
més de trenta d’ocasions.
La primera de totes va ser
Scaramouchea l’any 1923.
L’actriu en aquella ocasió va ser Clotilde Delano. Aquesta versió era muda.
La Metro va rodar la millor versió a
l’any 1938, amb Norma Shearer i Tyro-

ne Power. Altres actrius que varen fer
el paper de la reina varen ser, Michèle
Morgan a l’any 1956, Susana Canales al
1959 i Ursula Andress al 1985.
La versió de Sofia Coppola, va ser rodada a l’interior del Palau de Versalles. Pel vestuari va comptar amb la
col·laboració de la gran dissenyadora
de Milena Canonero i el dissenyador de
les sabates per aquella ocasió va ser
Manolo Blahnik.
Un element diferencial a la pel·lícula varen ser les postres que se servien a taula, realitzats per la pastisseria Ladurée
fundada a l’any 1862 i que encara està
en ple funcionament. Ells varen realitzar les tartaletes de fruita amb crema.
Aquesta pel·lícula va tenir una curta carrera comercial, ja que el públic
s’esperava una altra història i va decebre força, però tot i així, va aconseguir
un Oscar al millor disseny de vestuari.

Tartaletes de fruita amb crema
Per Isabel Masó
Pais: Estats units
Directora: Sofia Coppola
Productor: Sofia Coppola i Ross
Katz
Guió: Sofia Coppola
Montatge: Sarah Flack
Repartiment: Kirsten Dunst, Judy
Davis, Jasson Schwartaman, Asia
Argento.

SINOPSI
Àustria, 1768. La jove Maria
Antonieta, marxa del Palau Reial
de Viena i el seu destí és França.
Un matrimoni de conveniència
amb el rei Louis Augustela
convertirà amb la delfina de
Versalles. Aquest matrimoni no
es va consumar mai i la jove viurà
sola i sense relacionar-se amb
l’aristocràcia.

Restaurant La Taverna de
l’Abat
Carrer de Santa Llúcia, 6
17007 Girona
T. 972 219 704
www.latavernadelabat.com

06

Restaurant La Taverna de l’Abat

Preparació:
- Elaboració de la massa: Agafar tots els
ingredients excepte l’ou i barrejar-los
amb les mans fins que estiguin ben amassats formant una bola. Seguidament, fer
un forat al mig de la massa i tirar-hi l’ou
que haurem batut prèviament. Tornar a
amassar-ho tot fins a formar una massa
homogènia i compacta. Deixar reposar la
massa 30 minuts.
- Elaboració de la crema pastissera: En
un cassó fer arrencar el bull, la llet (reservar mig got per diluir-li la Maizena),
la ratlladura de llimona i el sucre. Apartar-lo del foc.
En un bol batre la farina, la llet sobrant
i els ous. Abocar la mescla en el cassó
i, sense deixar de remoure, portar a foc
mig fins que es vagi espessint la crema.
Reservar fins que es temperi.

Ingredients (per a 4 persones):
Per una base de 26 cm.
- 50g. de farina de blat de moro
tipus “Maizena”
- 175g. de farina
- 60g. de sucre
- 75g de mantega
- 1 ou
- 25g llevat químic tipus “Royal”

Per la crema pastissera:
- 2 ous
- 1 cullerada sopera de farina de blat
de moro tipus “Maizena”
- 1 cullerada sopera de sucre
- 1 ratlladura de llimona
- 300 cl. de llet
Per la decoració:
- Fruita de temporada: poma, kiwi,
pinya, plàtan, etc.
- Almívar: aigua i sucre a parts iguals
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LA SALSA

EL REBOST NUTRICIONAL

Toni Vallory
President de
Girona Bons
Fogons
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclinica Doctora Costa

Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

La cuina que
desapareix
Es ben sabut que la cuina gironina
es troba en el seu millor moment.
Gent d’arreu del món fa anys que
visita les nostres contrades per a
poder gaudir d’algun àpat en alguns
dels restaurants que han estat reconeguts en algunes de les millors
guies gastronòmiques mundials.
Tenim la gran sort d’haver tingut
molts anys un geni tossut i pencaire com Ferran Adrià que no tan
sols ha situat el territori gironí al
capdavant de la cuina mundial, sinó
que ha provocat en molts joves, les
ganes de provar sort en aquest art
que és cuinar. Tenim un gran planter d’aprenents a cuiner amb ganes
de menjar-se el món.
Paradoxalment però, ens trobem
amb que la nostra cuina tradicional, la de quan érem petits, la de
les nostre mares i àvies, la cuina de
mercat, la de temporada, la cuina
de cada dia, la del xup-xup i anar
remenant la cassola –de terrissa-,
aquella cuina que teníem, llegat
de moltes generacions, aquella saviesa acumulada i passada de mares a filles cada dia de l’any, amb
puntualitzacions i consells de les
àvies, aquella cuina tan rica, tant
nostrada, ara està desapareixent
a marxes forçades, l’estem deixant
desaparèixer sense adonar-nos que
és un dels nostres tresors culturals
i que si trenquem el fil conductor
generacional, mai més podrem recuperar-la.
Els joves cuiners professionals,
tenen la oportunitat única de ferse càrrec d’aquest patrimoni mil·
lenari, de convertir-se en els seus
cavallers custodis davant les adversitats d’aquesta incoherent societat que ens ven com a fet fantàstic
poder comprar truites cuites i brou
envasat a qualsevol centre comercial.
Cal insistir en la necessitat de formació en la cuina tradicional casolana. Després ja farem espumes i
esferificacions
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Alimenta’t per a fer front a la
grip i constipats
Una alimentació variada, saludable i suficient ajuda a
que els estats gripals i constipats siguin lleus.

T

emps de fred, de constipats
i grip... Sí! Ja han arribat! I
també ho han fet molts mites
sobre què fer per a prevenirlos i minimitzar la seva durada i gravetat. Si et vols resistir a anar
massa dies amb el mocador a la mà i no
parar d’esternudar, anota’t uns quants
consells saludables per a posar-los en
pràctica.
Tot i que actualment es coneix que
existeixen certs components dels aliments que tenen un paper fonamental
en l’activació i funcionament del nostre sistema immunològic (parlem de
les vitamines A, C i E, i també algunes
del grup B, principalment les B9 i B12;
i certs minerals com el seleni, zinc i
ferro) no és gens prudent, ni tampoc
efectiu, posar-se a prendre suplements
vitamínico-minerals. I és tal la diversitat
de nutrients que participen en un o altre
aspecte immunològic, com també ho és
la seva presència en els diversos grups
d’aliments, que el que sí es recomana és
que, per a reduir la durada d’aquestes
dues infeccions víriques i pal·liar la seva
simptomatologia, es dugui a terme una
alimentació ben variada, saludable i suficient (però absolutament tot l’any).
Haurien d’estar-hi presents bàsicament
aliments frescs, o bé mínimament pro-

cessats, d’origen vegetal. Estem parlant
de les verdures/hortalisses, la fruita,
patata, els cereals (preferentment en
format integral), llegums, olis vegetals,
llavors oleaginoses i fruits secs. Pel fet
que aquests minerals citats solen predominar més a aliments d’origen animal (i la vitamina B12 n’és exclusiva),
no hauria de faltar els ous, la llet i lactis, els productes de la pesca i la carn,
sempre de forma moderada. I és així;
no ens hem deixat cap grup d’aliments
al calaix. O potser sí? Només els que
estan a la cúspide de la piràmide de
l’alimentació saludable (dolços, plats
preparats, begudes comercials, greixos
comestibles,...).
Què més es pot recomanar? Tot i que
el manteniment d’una adequada hidratació és essencial tot l’any, és cert que
durant un estat gripal la febre planteja
la necessitat d’augmentar els requeriments hídrics per sobre dels habituals.
També se sap que l’aigua és el millor
“mucolític” que existeix. Si et costa beure i sols tenir una apetència disminuïda,
pots recórrer a preparacions culinàries
com els brous i consomés, sopes, potatges, purés i cremes; preparar-te batuts,
sucs i liquats, i fer-te infusions.
Perquè l’hivern també cal gaudir-lo, fes
salut!

DE DOLÇOS
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Damian Allsop,
mestre xocolater
Usa el mètode de producció basat en la ganache
d’aigua, que respecte les propietats de la xocolata

F

a poc més de mig any que Damian Allsop ha transportat el
seu obrador des de Londres
fins a Cornellà del Terri, al
costat de Banyoles. Aquí segueix fidel al seu mètode de producció
de xocolata basat en la ganache d’aigua, una manera lleugera i fresca d’elaborar la xocolata basada en utilitzar
aigua en lloc de nata. Segons Damian
Allsop, la nata no respecte les propietats de la xocolata i no permet percebre’n els matisos.
Des de 2001 que va començar a desenvolupar aquest mètode fruit d’haver estudiat a fons el producte. Per ell és important entendre’n les propietats, com
per exemple les antioxidants, per poder
no només respectar-les sinó també potenciar-les.
Elabora una gran varietat de xocolates
de sabors intensos i plens de matisos
(amb gingebre, alfàbrega, cacauets i
sal, entre d’altres). Aquí és precisament
on rau la diferència amb les xocolates
prefabricades, que acostumen a ser
molt dolces i amb les mateixes variants
de gustos a coco o vainilla.
Ara està treballant, juntament amb
el Celler de Can Roca, en un nou producte: l’espuma de xocolata. Serà una
mena de xocolata desfeta que es servirà amb sifó i que es podrà servir freda
o calenta. El punt més innovador serà
la textura i està previst que es presenti
a Girona pels volts de Sant Valentí, al
febrer.

Ous de Pasqua

Col·lecció pura

Provinent d’Anglaterra, Damian Allsop
assegura que en els últims 10-15 anys
hi ha hagut una certa revolució en el
món de la xocolata i un cert auge en
l’aparició d’artesans que n’elaboren. A
Anglaterra sobretot, però també a Es-

panya. Distribueix a molts establiments
d’Europa, des del Celler de Can Roca
fins als restaurants de Gordon Ramsay
o Giorgio Locatelli. També distribueix a
algunes botigues de Girona com la Noucentista o el Rocambolesc.

www.damianallsop.com

Menú de calçots

Menú diari a 12,75 euros
Menús per a colles a preu tancat
Amplitut de menjadors segons grup amb menjadors tancats i privats
Festes d´empresa, aniversaris, etc
Mes de quince anys a Girona
Dilluns tancat
AMB LA CUINA DE SEMPRE

ENTRANT
12 calçots amb romesco
SEGON
Botifarra amb mongetes seques
POSTRES
Crema catalana
Pa, aigua, vi i cafè

Preu: 13 euros

Carrer Barcelona, 423 (zona Avellaneda) · Telefon 972 201 403 · www.restaurantelcabrit.com

EN PORTADA

Restaurant L’Avi Ramon

Cuidar la cuina per
cuidar el client
La cuina de L’Avi Ramon a Sarrià de Ter és catalana i
tradicional però amb un toc personal

Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

L

a cuina de L’Avi Ramon de
Sarrià de Ter està extremadament organitzada i neta.
Potser no és el més important dins d’una cuina però sí
que és el complement necessari i molt
agraït per oferir un servei de qualitat.
La cuina de l’Adela és curosa i detallista, per exemple, en l’elaboració. Treballa amb un llibre de receptes fet a
mà que inclou de forma gràfica i molt

10

detallada no només els ingredients de
cada recepta, sinó les quantitats justes (amb les seves regles de tres corresponents en funció del nombre de
comensals als que es dirigeix) i també
aquells secrets de preparació que hi
aporten el valor afegit de l’Adela. És el
manual que consulta diàriament i ens
l’ensenya com si d’un tresor es tractés
ja que per ella és molt important oferir
exactament el mateix plat cada vegada. Busca que quan el client comenci a
degustar un dels seus plats noti exactament aquell gust que l’ha fet tornar
a L’Avi Ramon.
La cura per la cuina també es veu en la
presentació. L’Adela parla de glamour
per il·lustrar el que busca oferir amb la
imatge dels seus plats. Creu que una
bona presentació és bàsica perquè
els clients es sentin importants. Cuina
cada dia per tots ells i dóna instruccions precises de com s’ha de confecci-

onar cada plat i de com s’ha de servir.
Igual que un quadre no es pot penjar
de cap per avall, un plat no es pot servir del revés i amb discordança amb
com s’ha ideat.
La cuina de L’Avi Ramon és catalana i
tradicional però amb un toc personal.
L’Adela proposa receptes de tota la
vida, com els canelons de carn que feia
la seva mare o la fideuà i arròs que tenen al menú els dimarts i dijous, però
també ha innovat amb plats com, per
exemple, la truita farcida de pa amb
tomata i pernil ibèric. Els ous estrellats també constitueixen un dels plats
més populars igual que l’ànec (d’ aglà)
rostit o les carxofes saltejades. Tenen
menú diari i també una variant que és
el menú-carta que ofereix plats de la
carta a un preu més reduït. Per esmorzar també trobareu L’Avi Ramon obert
i l’Adela i en Jaume a punt per fer-vos
sentir com a casa de bon matí.
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Amb cada plat el client
ha de notar aquell gust
que l’ha fet tornar a
L’Avi Ramon

Tenen menú diari i una
variant, que és el menúcarta, a un preu més
reduït

Restaurant L’Avi Ramon
Carrer de Josep Flores
17840 Sarrià de Dalt, Girona
T. 972 17 08 19
www.restaurantaviramon.com

TOCAT DEL BOLET
Pere Mià
Restaurant
Can Mià

L’espartà del
segle XXI

El restaurant Can Mià va començar
amb una gran il·lusió al setembre
de 1978. Ha tingut una trajectòria
molt llarga, fa 36 anys. Puc recordar moltes coses amb tants anys.
Aleshores encara estàvem en una
certa transició democràtica i encara hi havia moltes regles franquistes. Jo recordo que vaig anar a
buscar els papers a l’Administració
per poder obrir el restaurant amb
garanties i em van dir “vostè obri
i faci diners i quan arribin els permisos ja els hi donarem”. A partir
d’aleshores vam començar a fer
carn a la brasa i carn a la llosa.
Tota la meva vida l’he dedicat a la
masia que ha estat el meu somni,
la meva manera de viure i la meva
gran il·lusió.
Quan feia poc que m’havia casat,
al voltant dels anys 90, Hisenda
ja em va reclamar 25 milions de
pessetes. Em va haver de deixar
diners el meu tio i el meu gestor i
això va ser vergonyós. A poc a poc
em vaig anar refent i mica en mica
he anat construint amb il·lusió tot
el que tinc. El 2005, que jo feia
50 anys, va ser l’inici d’una època
molt dura per mi. Una inspecció de
treball al restaurant em va portar
al caos econòmic, familliar i del
negoci. Per això sempre dic que
estem en un sistema democràtic
però dirigits per uns mals polítics
que ens van estrenyent fins a escanyar-nos.
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LA VINYA
Agustí Ensesa
Analista vitivinícola
girovi@mestrestastavins.com

Ratafia
catalana
El seu nom sembla que
procedeix de l’expressió
llatina “rata fiat” que vol
dir “així sia”

Terrània és una ratafia
diferent que representa
l’evolució de la ratafia
tradicional

Licor obtingut per maceració de fruits,
herbes i espècies que varia segons la
zona on s’elabora. El seu nom sembla
que procedeix de l’expressió llatina
“rata fiat” que vol dir “així sia” per ratificar un acord verbal. A Catalunya és
una Indicació Geogràfica Protegida des
de 1989. A les comarques gironines la
tradició està molt consolidada i es segueix elaborant de forma artesanal amb
fórmules que es transmeten de pares a
fills. També es celebren festes anuals
de la ratafia com la de Santa Coloma de
Farners o Besalú.
La ratafia Russet d’Olot és la més coneguda. L’elabora en Xavier Codina
seguint mètodes tradicionals de maceracions d’aiguardent, nous verdes
i escollides plantes aromàtiques. Fou

pioner en etiquetar les ampolles en català tot i els problemes que en aquells
moments aquet fet li comportava. Fa
poc s’ha presentat una altra ratafia anomenada Terrània. És una iniciativa d’en
Xavier Santasusagna i l’Àlex Carmaniu
en un projecte de l’MBA de la Fundació
Universitat de Girona, amb col·laboració
dels germans Portet coneguts mestres
ratafiaires amb tradició centenària.
És una ratafia diferent que representa
l’evolució de la ratafia tradicional. Terrània incorpora holandes de vi envellides que aporten un particular buquet
que enriqueix el producte amb el pas
del temps. Terrània vol ser l’excel·lència
dels Pirineus macerada sota el sol de la
Mediterrània com un projecte global per
tot el territori català.

EMPRENEDORS
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COOK 24. Cafè taverna
al barri vell de Girona

M

odern cafè taverna
situat al barri vell de
Girona amb menú diari de 9 euros (els dimarts escudella, els
dimecres fideuà, els dijous arròs) i
el cap de setmana menú de 12 euros.
A la carta una gran varietat de tapes i racions fetes amb les receptes
tradicionals de la Girona d’abans a
càrrec del cuiner Aleix Devant, un

home amb un prestigi destacat dins
del món dels fogons gironins.
A darrera la barra trobem dos joves
professionals del cafè i dels vins, en
una llarga i bona trajectòria. Són
dos baristes, en Quim Soler guanyador de Girona del concurs de barista
2001 i en David Molas també guanyador del concurs a Girona al 2013
i 3r classificat a Catalunya també el
2013.

Ofertes als matins per esmorzar i
per berenar.
Un lloc acollidor i de casa, tot decorat amb fusta i amb la possibilitat de
veure els partits de futbol més importats del moment.
Els dimecres sopars diferents amb
música en directe, maridatges de vi
o de cervesa...
Menús personalitzats amb el preu
que tu desitgis.

C/ Ballesteries 1, Girona - T. 972 416349 - cook24girona@gmail.com
Al Facebook: Taverna “Cook 24”

MARISQUERIA-BRASERIA DON
EDUARDO DE PLATJA D’ARO
• Menú de calçots
• Garoines davant del mar
• Peixos de la costa
• Carns de Girona
• Terrassa davant del mar
Passeig Marítim, 68 - Platja d’Aro - T. 972 82 56 70

MOLT PERSONAL

El suquet de ratjada i sorell amb el seu rossejat d’arròs

El doctor Joan Escuder
“S’ha d’escollir el plat segons el sentiment que es tingui en aquell moment”

Preparació:
- Per la salsa: posar unes dues o tres nyores en remull. Afegir-hi un parell de torrades amb oli, un tomata, els alls, una ceba
i un got de vi blanc. Per acabar, batre-ho
fins que quedi una pasta homogènia.
- Pel plat: agafar una cassola i escalfar-hi
l’oli. Posar-hi la salsa, remenar uns tres
minus i afegir-hi unes patates trencades.
Afegir-hi també el caldo (haurem bullit
tots els productes prèviament durant una
hora aproximadament). Quan les patates
estiguin al seu punt (punxar-les amb un
escuradents per saber-ho), posar-hi els
peixos. Primer els sorrells i després la ratjada i deixar-ho cinc minuts.
- Per l’arròs: en una paella rossejar l’arròs sense posar-hi oli i sobretot no parar
de remenar. Quan agafi color, afegir caldo
del suquet (el doble de la quantitat d’arròs) procurant no passar-se de cocció.
Servir l’arròs a part del suquet.
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Ingredients (per a 4 persones):
- Tres sorells mitjans
- Tres talls de ratjada
- Dues cebes mitjanes
- 4 nyores
- 1 cabeça d’alls
- 2 tomates mitjanes
- 1 llesca de pa
- 1 vas de vi blanc
- 1 kg de patates del Kanabec
- sal
- pebre
- oli
Pel brou de peix:
- 1 porro
- Uns quants alls
- 1 patata
- Uns quants serrans
- 4 alls
- 1 litre i mig d’aigua
Pel rossejat d’arròs:
- 400 gr d’arròs rodó
- alls laminats
- oli

Joan Escuder és un dels neumòlegs
més prestigiosos de les comarques gironines. Va néixer a Girona i va estudiar
medicina a Montpellier. Va ser president del GEiEG durant 12 anys (del 1998
al 2010) i és un enamorat de la cuina.
Ell s’ocupa dels fogons a casa i també
n’és l’amfitrió quan es revuneix un cop

al mes amb els amics de l’associació
del Casino de Girona. Li agrada la cuina
tradicional catalana però no té un plat
preferit. Assegura que s’ha d’escollir el
plat segons el sentiment que es tingui
en aquell moment, com amb la música.
Considera que Girona es troba al rovell de l’ou de la bona gastronomia per

Amb la col·laboració de: GIROTEL

tenir un gran ventall de productes de
qualitat a l’abast.
Joan Escuder prepara el suquet de ratjada i sorell com un sol plat tot i que
explica que poden ser dos de separats.
Per ell, el segon és el complement del
primer.

- equipaments per a l’hostaleria

Ctra. Santa Coloma, 14 - 17180 Vilablareix (Girona) - Tel. 972 400 870 - Fax: 972 401 409 - girotel4@girotel4.com

PERFIL D’HOME

Josep Pérez Abuyé, “El
Cantant solista i músic. President a Girona de l’APEI-PRTVI (Associació Espanyola

J

osep Pérez Abuyé és un enamorat de les ranxeres i les
canta en català i mexicà. Va
ser l’únic gironí que va actuar
a Mèxic el 2011 en un concert
d’homenatge a la cantant catalana, Gloria Lasso.
La seva relació més estreta amb la música comença als anys 60 i 70, formant
part de varis grups, sobretot de rock,
participant-t’hi com a cantant solista,
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duos, trios i en grups musicals de ball.
Després d’un parèntesis, fa uns 3 anys
que ha tornat a freqüentar els escenaris
amb les seves ranxeres, que interpreta
acompanyat d’un autèntic espectacle
de Mariachisi i Ballet originaris de Mèxic.
Aquest 2014 continua amb el seu espectacle “Mexico Lindo y Querido” que es
va estrenar l’any 2012 al teatre Artèria
Paral·lel de Barcelona i que inclou les
cançons mexicanes més populars i una

original coreografia que respecte la
dansa mexicana. El grup el formen unes
15 persones entre ballarins i mariachis
i interpreten cançons com el Son de la
negra o Esos altos de Jalisco o Que te
vaya bonito, Pa todo el año o Cielito Lindo.
Abuyé també és conegut per presidir
a Girona l’Associació de Professionals
del Periodisme i de la Informació (APEIPRTVI) que entrega anualment els seus
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Charro Catalán”
de Professionals del Periodisme i de la Informació)

L’ENQUESTA
Un plat
Carn d’olla o una bona
mariscada
Un restaurant
Can Manolo de Girona
Una ciutat
Girona
Un llibre
El nou testament
Una pel·lícula
El sexto sentido

Micròfons dels Informadors. La propera
edició serà l’1 aquest mes de març. La
última es va celebrar al Balneari Vichy
Catalan de Caldes de Malavella (febrer
de 2013) i va premiar a Televisió de Girona i la sèrie Polseres vermelles de TV3,
així com a Bieito Rubido, director de
l’ABC, Alberto Pozas, director de Interviu i Eduardo Martín Pozuelo, periodista
d’investigació de La Vanguardia, entre
d’altres.

És un enamorat de les
ranxeres i les canta en
català i mexicà.

Aquest 2014 continua
amb el seu espectacle
“Mexico Lindo y Querido”

També és conegut per
presidir a Girona l’APEIPRTVI.

PERFIL DE DONA

Anna Payet
Professora de Turisme a l’Escola d’Hostaleria
de Girona
Va néixer a l’Estartit. Sempre disposada a donar un cop de mà al seu
home, Joan Roca, al Celler.

Fa més de 20 anys que
forma part de l’Escola
d’Hostaleria de Girona

A

nna Payet encomana
simpatia i entusiasme a
parts iguals. Fa més de
20 anys que forma part
de l’Escola d’Hostaleria
de Girona, impartint-t’hi classes de
turisme, ja des dels inicis amb la incipient Escola Ferran Agulló, però també havent-t’hi ocupats alguns llocs de
gestió interna. Ara imparteix classes
a alumnes de grau superior al voltant
dels serveis turístics, posant l’accent
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Imparteix classes a
alumnes de grau superior
al voltant dels serveis
turístics

El Celler li permet poder
explicar a classe el que
suposa la restauració a
aquest nivell

en la necessitat d’adaptar-se a les
demandes dels clients i d’explotar el
valor afegit d’una empresa de serveis
turístics.
Després de repensar-se la seva primera opció professional com a veterinària ara està molt satisfeta del
sector que va escollir. Creu que el
turisme i la gastronomia estan més
estretament lligats que mai. Potser
ella n’és un bon exemple perquè està
absolutament vinculada al Celler de

Can Roca. Hi ajuda en tot el que pot
i ha gaudit i viscut de primera mà
l’últim reconeixement que ha obtingut
el restaurant i les contínues mostres
d’estima. El més important per ella
és que la ciutat i la gent que els envolta s’han fet seu el reconeixement.
Un dels aspectes que més valora és
el de poder conèixer de primera mà
el que suposa la restauració a aquest
nivell, aprendre’n i tenir la oportunitat
d’explicar-ho als seus alumnes.
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L’ENQUESTA
Un plat
Una dotzena de garotes
menjades arran de mar a la
Costa Brava
Un restaurant
Molt difícil d’escollir. Et diré
el Restaurant Alinea de
Chicago perquè en guardo
molt bon record tan de l’àpat
com de l’atenció que ens van
dedicar.
Una ciutat
Només canviaria Girona per
Londres
Un llibre
Cançons d’amor i pluja de
Sergi Pàmies i Quan érem
feliços d’en Rafel Nadal.
Una pel·lícula
Blade Runner de Ridley
Scott.

RESTAURANTS D’ESTRELLA

Ca l’Arpa, de
Restaurant amb estrella Michelin,

Per Marta Avellaneda

E

l restaurant Ca l’Arpa de
Banyoles va ser distingit
amb una estrella Michelin
el 2007. En Pere Arpa assegura que un reconeixement
com aquest t’obre portes i et permet
arribar a un públic determinat i també
a uns productes determinats de forma
molt més senzilla.
Ofereixen una cuina més o menys tra-
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dicional però actualitzada dins d’una
carta molt variada i respectuosa amb
els productes del territori: des de guatlles amb “macheronchini” i porros tendres a un saltat d’espardenyes, espàrrecs verds i alls tendres.
Situat al centre de Banyoles, molt a
prop de la plaça major, és una casa de
1910 que van rehabilitar i obrir com a
restaurant el 2008, després de 9 anys
al capdavant del restaurant “El Rebost

d’en Pere”, situat a pocs metres. Ara
ocupen una casa de principis del segle
XX, coneguda com Ca l’Arpa, que, a
part de ser restaurant, també compta amb un equipadíssim hotel de 4
estrelles i de 8 habitacions. Completa
l’oferta de Ca l’Arpa una pastisseria
de recent obertura que compta amb
un petit bistrot on menjar-hi de forma
més ràpida i econòmica. La pastisseria
també ven directament al públic.
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Banyoles
hotel i pastisseria

Ca L’Arpa va aconseguir
l’estrella Michelin el
2007

És una casa de 1910 que
van rehabilitar i obrir com
a restaurant el 2008

Ca L’Arpa
Pg Indústria, 5 - Banyoles
T. 972 57 23 53
www.calarpa.com

La mirada

gastronomia i literatura
Eva Godàs
Periodista

Rosa Duran
Guia de turisme
i directora
del Punt de
Benvinguda

Torre Gironella
A Girona ciutat hi ha molt espais
d’aquells on la història s’imposa,
es fa present, t’obliga a pensar que
on ets hi han passat moltes coses i
molta gent. No importa que hi hagin
maons moderns, bancs còmodes o
baranes. El passat es fa present.
La Torre Gironella és un d’aquests
espais. És aquell punt que els romans varen escollir per posar una
alta torre que tancava la muralla
per l’est i els comtes medievals el
seu castell dominant la ciutat.
Avui de Torre Gironella se’n conserva la porta d’accés –anomenada
de la reina Joana-, un pati no gaire
gran amb una olivera, dues sales
de l’antic castell que s’obren per
Temps de Flors i pedres, moltes pedres que formen parets o s’apilonen
en algun racó. Té dos accessos, la
porta de la reina Joana que comunica amb els Jardins dels Alemanys
i una porta de reixes modernes que
és l’entrada des del passeig Arqueològic. L’aspecte és, més o menys,
tal i com va quedar després de la
guerra del Francès.
Recomanaria anar-hi pels Jardins
de la Francesa, aquells jardins darrera la Catedral. Pujar a l’alta muralla nord, la carolíngia, i imaginar
que sentirien el pobres gironins
de principis del XIX quan havien
de mirar cap a Montjuic per si venia l’enemic. Desviar la mirada i els
pensaments cap al Canigó i fer una
breu mirada al St Pere de Galligants
octogonal. Baixar per la capella de
St Cristòfol i entrar als Jardins dels
Alemanys. Aquest espai de defensa
és ara una zona ajardinada de pau i
tranquilitat. Atravessar-lo i accedir
a Torre Gironella per la Porta de la
reina Joana, tal i com ho han fet
tants residents i forasters en tota la
nostra història.
Al mig hi ha l’olivera. A prop de
l’olivera hi ha un banc, pintat d’un
sorprenent blau, on cal seure i mirar i... pensar, llegir, música,... riure,
plorar.... És un espai íntim on sempre sembla que no hi ha ningú, quan
gairebé mai és cert. Les pedres acullen i ens fan un espai per a la intimitat.
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Kharitos: un home de
gustos senzills
El nostre nou protagonista és el comissari Kostas Kharitos,
de l’autor grec Petros Màrkaris. El personatge va aconseguir
notorietat entre els grans de la novel·la negra amb la publicació
de la popular trilogia de la crisi, tres llibres on Kharitos es mou en
una Grècia severament castigada per la situació econòmica. Però
la seva trajectòria ja era llarga quan es va situar a primera línia als
aparadors de les llibreries catalanes.

U

n dels títols on les preferències
gastronòmiques del comissari són
molt presents és Suïcidi
perfecte. En aquesta entrega de la sèrie, Kharitos està de baixa
laboral, convalescent d’una ferida de
bala al pit. La seva dona, l’Adrianí, el
sotmet a un estricte règim de verdura i sopa d’estrelletes que porta molt
malament. El comissari somia amb els
seus plats preferits: tomàquets farcits, albergínies al forn o dolmadàkia.
Són especialitats que l’Adrianí domina
i que, en aquesta entrega, ensenya a
la Kula, l’ajudant del seu marit en una
investigació extraoficial:

-Està fent dolmadàkia? –li pregunta a
la meva dona amb admiració- A veure
si m’ensenya a enrotllar-les, a mi sempre se’m desfan!
A les històries de Màrkaris apareixen

sovint els plats fets amb verdures
farcides, com aquesta dolmadàkia,
que es fa amb fulles de vinya farcides
d’arròs, ceba i espècies. En un altre
fragment de Suïcidi perfecte , Kharitos deixa clara la seva preferència per
la dieta vegetariana:

L’Adrianí em posa al davant un plat
amb albergínies imam. És una veritable sorpresa, perquè les albergínies
cuinades al forn són el meu segon plat
preferit, després dels tomàquets farcits. En el fons detesto la carn. L’única
carn que em ve de gust són les broquetes.
El comissari segueix pocs rituals gastronòmics. Ara bé, n’hi ha un que no
se salta mai: cada matí esmorza un
cafè amb llet amb un croissant. És el
seu moment de pau, senzill però imprescindible per afrontar el dia.

Can Sidera
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Ous plens de natura
A Sant Martí de Llèmena

É

s molt difícil saber a simple
vista si els ous que es venen
com “de pagès” realment ho
són però podria ser un indici el fet que en una dotzena
d’ous n’hi hagi de diferents mides i tons.
Els que sabem segur que són ous de
pagès són els que reparteix Can Sidera, una petita empresa ubicada a Sant
Martí de Llèmena. Creuen en la pagesia tradicional i valoren el que suposa
poder menjar i distribuir ous de qualitat, fruit del respecte i la cura amb què
tracten les prop de 4.000 gallines de
l’explotació.
Les gallines passen la major part del dia
en tres grans patis i la nit en unes instal·
lacions molt modernes que faciliten el
maneig dels animals i la neteja diària. Hi
tenen uns espais adequats per pondre
els ous, que no tenen res a veure amb
nius de palla, sinó amb mini habitacions
de cortines flexibles vermelles i terra
esponjós on hi poden trobar la seva estona de calma i intimitat. Els nius tenen
una inclinació adequada perquè l’ou
rellisqui suaument fins arribar a una
cinta transportadora que el condueix
a l’exterior. L’alimentació dels animals
està basada en blat de moro, blat, ordi,
civada i soja. La frescor dels ous està
garantida ja que cada dia es reparteix
tota la producció.
El tracte personal és un altre dels avantatges de ser una explotació petita. La
furgoneta de Can Sidera amb Albert
Barrot al volant, sempre està disposada
a repartir ous de pagès a qualsevol punt
del territori. De moment, es mouen per
les comarques gironines i també distribueixen en alguns punts de la província
de Barcelona a través d’un intermediari. El boca-orella és el que els proporciona els clients. L’objectiu és oferir dins
de cada ouera una mica de la vall del
Llèmena i un motiu més per valorar els
ous de pagès, uns ous plens de natura.
Més informació a www.cansidera.com

Can Sidera
Ctra. De les Serres km 2,5 - Sant Martí de Llèmena
Tels. 658 86 95 05 – 676 78 32 63 - cansidera@yahoo.es

SOMMELIER

Eduard Solà, un nas d’or
a Vins i Licors Grau

P

odeu trobar al sommelier
Eduard Solà pràcticament
cada dia a la Vinoteca de
Vins i Licors Grau, a Palafrugell. Ell us pot assessorar si necessiteu algun vi determinat o
simplement si voleu saber les característiques del que compreu. També és el
responsable, des de 2002, dels cursos
de tast que s’organitzen des de Vins i
Licors Grau.
El seu nas té garanties. El 2011 va ser
proclamat Nas d’Or Català i va quedar
en segon lloc en la classificació nacional de la Nariz de Oro. El concurs premia el sommelier capaç de distingir un
vi en copa negra, només guiat pel seu
olfacte.
Diplomat per l’Escola d’Hostaleria Sant
Narcís de Girona i la fundació UdG, la
seva carrera ha estat vinculada a l’hostaleria gironina i, més concretament,
de la Costa Brava on ha treballat en
diferents hotels i restaurants, també
ha tocat la branca comercial i docent.
Però per sobre de tot el podríem considerar tot un expert i especialista en
el tracte amb el consumidor final. Un
orientador amb elegància i senzillesa.

“M’agrada ser el còmplice de la tria
d’un vi i trobar l’ideal per a cada moment i persona. Intento explicar el
món del vi en un llenguatge que tothom ho entengui, gaudeixo compartint les darreres novetats i troballes
que he tastat”
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El 2011 va ser proclamat
Nas d’Or Català i va
quedar segon a nivell
nacional i guanyador del
premi Torres “Servei i
Maridatge del Vi”

EL COCKTAIL

Cocktail amarula
Mariona Vilanova
Barwoman

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4 - baixos
17004 Girona
972 426 941 - 686 765 065

Ingredients:
- 2/3 parts d’Amarula
- 1/3 part de Ratafia
- 2 cops de nata líquida
- Canyella en pols i un Physalis

Preparació:
En una copa de cocktail, hi posem uns
glaçons de gel per tal de refredar-la. Seguidament, omplirem la coctelera amb
uns sis glaçons de gel i la refredarem. A
continuació, eliminarem l’aigua sobrant
que se n’hagi desprès. Un cop fet això,
introduirem els ingredients en l’ordre
estipulat a la recepta i els batrem enèrgicament. Tot seguit, traurem el gel de
la copa i servirem la combinació. Ho decorarem amb una mica de canyella en
pols per sobre i amb un Physalis a la
vora de la copa.
Després d’algun àpat copiós, sempre
va bé prendre alguna combinació per
poder pair bé. Avui us porto una fusió
catalano-africana, un cocktail digestiu
que té com a protagonistes l’Amarula i
la Ratafia. Per als qui no la conegueu,
l’Amarula és una crema de licor elaborada a Sudàfrica feta amb sucre, nata i
el fruit d’un arbre de la regió, la marula.

Aquesta beguda dolça, amb un lleuger
gust de caramel, ha esdevingut la segona crema de licor més venuda després del Bailey’s essent molt popular i
comuna a tot Àfrica. Tot i així, també a
Brasil ha tingut un èxit especial, cosa a
destacar, si tenim en compte, que els
brasilers són més aviat els reis de les
begudes refrescants. Pel que fa a la Ratafia, poques explicacions es necessiten
per parlar d’aquesta beguda artesanal
tan catalana. Està feta a base de nous
tendres, herbes aromàtiques i espècies
macerades en aiguardent durant quaranta dies a sol i serena.
Una combinació de textura cremosa
apta per als paladars més dolços i ideal
per acompanyar unes postres. En definitiva, un cocktail per descobrir aquesta
beguda sudafricana tan original o simplement, per prendre la Ratafia d’una
altra manera.
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LA RECEPTA

dolça

Lluis Blanch
Pastisser

Ingredients:
- 150 gr. de mantega
- 150 gr. de sucre glasé
- 3 ous
- 190 gr. de farina
- 10 gr. de llevat
- 2 pomes
- 6 cireres

Plum cake de poma
i cireres
Preparació:
Primer de tot hem de barrejar la mantega i
el sucre. Tot seguit hi incorporem els ous a
poc a poc. Hem de procurar que la barreja
no es talli i que es mantingui cremosa.
Un cop tinguem aquesta mescla, hi afegirem la farina, remenant també a poc a poc.
Finalment, hi posarem tota la fruita tallada
a daus. Després, omplirem els motlles fins
la meitat i els posarem al forn durant mitja
hora a 180 graus.

Història
A l’antiga Roma ja feien un dolç semblant.
A l’edat mitjana s’hi incorpora la mel i al
segle XVIII, noves tècniques el desenvolupen tal i com el coneixem avui. A les cases
senyorials, a finals d’estiu, els encarregats
de les cuines triaven les fruites que confitaven per l’hivern, unes amb almívar, altres
macerades amb licor. Així podien elaborar
aquest postra tan típic tot l’any. Tradicionalment era de prunes i panses, molt perfumat d’una crosta cruixent i pesant però
esponjós per dins.
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Us portem les
Pl. Marquès de Camps, 5 - 17001 Girona - Tel. 972 20 05 38
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MarisquerIa

Restaurant Can Blanco

E

l restaurant Can Blanco
situat a Sant Julià de Ramis és un lloc destacat
des de fa ja alguns anys
entre les millors marisqueries de casa nostre. Hi podem
gaudir del millor del mar en un ambient molt càlid. En Joan ens aporta
aquesta confiança de poder menjar
allò que millor ens pot oferir en cada
moment.
Si la confiança ens la dóna en Joan
Blanco és perquè a la cuina i té un
dels bons xefs, en Joan Moreno, que
té aquesta saviesa dels bons fogons,
de saber escollir allò que millor complementa un bon peix o una bona
carn.
Can Blanco ens ofereix tot tipus de
cuina i ajustada a tots els pressupostos. Des dels menús al migdia de dilluns a divendres a un preu de 10 euros, a un altre menú a 25 o un a 40
euros. Si el que voleu és fer una mariscada, podeu optar pel de 44 euros
la parella, amb vi i cafès a part.
Restaurant Can Blanco també disposa d’habitacions a l’hotel Palau de
Girona situat a la mateixa autovia de
Sarrià de Ter. És el primer hotel domòtic de Girona, un quatre estrelles
excel·lent. Durant aquest mes disposeu d’una oferta encisadora d’una
nit d’hotel amb suite, més mariscada
i detall a l’habitació per nomes 260
euros.

Tot tipus de cuina
ajustada a tots els
pressupostos

Restaurant Can Blanco
Avda. de França,13
Sant Julià de Ramis
T. 972 172 146 / 972 170 521
jblanco@marisqueriablanco.com
www.marisqueriablanco.com
www.hotelpalaudegirona.com

29

MOSSEGADES

Girovi 2014
El proper dissabte dia 15 de març a
l’emblemàtic edifici del Casino de Girona,
carrer Albareda, 9 - al cor del barri vell–
tindrà lloc el XIX CONCURS DE VINS I
CAVES DE CATALUNYA, GIROVI 2014, organitzat per Mestres Tastavins i Cellerers
de Catalunya. Com cada any es preveu la
participació de vins i caves de totes les DO
catalanes que seran valorades per més de
200 experts tastadors i proclamar els resultats a continuació durant la degustació
que seguirà a l’acte. Es farà difusió del
guardons en els mitjans de comunicació
i durant la propera celebració de la Fira

Intervin que se celebrarà del 24 al 27
de març. En el darrer concurs celebrat
el març de 2013, obtingueren guardons
d’Or, Plata i Bronze els cellers gironins Perelada, Oliveda, Espelt, Trobat, Pere Guardiola, Mas Llunes,, Vinyes dels Aspres,
Pago Diana, Mas Oller, Mariá Pagés, Ses
Vernes, Can Sais, Coop. Espolla, LaVinyeta, Jordi Oliver Conti, AV Bodeguers,
Celler d’ en Guilla, Vinyes d’ Olivardots i
Marti Fabra. El concurs es celebra sota la
direcció tècnica de l’Escola de Tastavins
del Gironès.
Per a més informacio: www.girovi.cat

Garoinada a Palafrugell
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell organitza, del 17 de gener al 31 de
març, la campanya gastronòmica “La Garoinada”. Enguany, una de les novetats es
troba en la durada: s’allarga 2 setmanes.
També s’han dissenyat diferents fórmules per venir a passar un cap de setmana
de Garoinada: des de la fórmula Prèmium
(que inclou una nit d’hotel, un menú de la
Garoinada, una excursió en vaixell d’època,
entrades a totes les instal·lacions culturals i
un obsequi) fins a la fórmula menú + tast de
vins. El ventall de preus que oscil·la de 110 als
50 euros per persona.

Firaporc a Riudellots

Riudellots de la Selva acull la primera
edició de FIRAPORC, la fira centrada en
el porc que es celebrarà del 14 al 16 de
febrer. A través dels diversos espais del
poble es posarà en relleu tot el cicle de
vida del bestiar porcí. Des de l’animal
viu que es podrà visitar a l’exposició
d’animals vius emplaçada a la Plaça de
l’Ajuntament, fins arribar a la pròpia degustació de totes les parts de l’animal i
dels productes que se’n deriven en una

Brindeu amb
Cava artesà
SesVernes
Fornaca, 19
17300 Blanes (Girona) Spain
T. 972 33 57 58
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àmplia àrea de tast a l’aire lliure. També
es podrà visitar una interessant exposició teòrica i audiovisual del cicle de vida
del porc, coordinada per l’IRTA amb la
col·laboració de TV Girona, comprar exquisits embotits a les paradetes de petits productors que vendran productes
del porc i fins i tot es podrà degustar
una dotzena de pernils procedents de
les millors denominacions d’origen europees.
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Garoines
Don Eduardo
Un any més el restaurant Don Eduardo
de Platja d’Aro ens dóna la oportunitat
de menjar les millors garoines de la costa
Brava, a toca de la sorra i al bell mig del
passeig marítim. El mateix Eduardo les
prepara davant vostre per tal de gaudirles al moment.

Receptes de fruites i
hortalisses a concurs
L’Associació d’empresaris majoristes
de Mercagirona posa en funcionament
un concurs de receptes realitzades
amb fruites i hortalisses per incentivar l’hàbit saludable del consum
d’aquests productes, i al mateix temps
difondre la creativitat i les noves maneres de cuinar amb aquest ingredients. Les receptes que es presentin
han d’incloure d’alguna manera frui-

tes i/o hortalisses. El jurat valorarà la
importància de la utilització d’aquests
productes en la recepta, l’originalitat i
creativitat del plat i la seva presentació. Els concursants poden presentar
una amanida, un primer plat, un segon
plat o un postre. Tots els premiats de
totes les categories també guanyaran
una subscripció per un any a la revista
Girona Gastronòmica.

Calçotades Molí de l’Escala
El cuiner Jordi Jaques també aposta per
les calçotades a el restaurant el Molí de
l’Escala i hi dóna el seu toc personal. Podeu menjar-hi calçots al punt i gustosos i
acompanyats de tres salses diferents: la

Viatge per a clients
d’Hiperdecoració
Hiperdecoració, empresa del sector de la
pintura, ha tornat a realitzar, com cada
any, uns viatges incentiu per als seus
clients a diferents llocs del món. Aquest
cop han anat a Salvador de Bahia, a Brasil. L’objectiu és la fidelització dels clients.
Fa gairebé 30 anys que Hiperdecoració
organitza aquests viages.

de romesco, però també amb all i anxova. Molt bo el “chuletón” a l’estil del País
Basc. Calçotades els divendres migdia i
nit, els dissabtes i els diumenges al migdia.

Record pel
xef Lluís Feliu
de l’Aliança
d’Anglès
El cuiner Lluís Feliu del restaurant
l’Aliança d’Anglès ens va deixar el
passat mes de desembre víctima
d’un càncer. Les comarques gironines perd un dels grans xefs, que
va ser guardonat el 2009 amb una
estrella Michelin, però també una
gran persona i un home entranyable. Des de Girona Gastronòmica,
el nostre més gran reconeixement
i record.

MOSSEGADES

Jornades tòfona Bons Fogons
Del 31 de gener al 23 de febrer, el
col·lectiu gastronòmic Girona Bons
Fogons celebra les tradicionals Jornades de la Tòfona incorporant a les seves cartes, diversos plats el·laborats
amb aquest fantàstic producte.

Durant un mes, als restaurants que
formen part d’aquest grup gastronòmic, hi trobarem de manera destacada, diferents propostes de plats i postres on hi ha la tòfona com a element
destacat.

Sopars maridats Cuina de l’Empordanet
Cada divendres del 31 de gener al 27 de
juny el col·lectiu gastronòmic Cuina de
l’Empordanet oferirà uns sopars maridats amb els vins dels 24 cellers participants de la DO Empordà que millor combinin amb cada plat del menú. Els preus
oscil·laran entre els 30 i 50 euros. La
campanya, que celebra la segona edició,

té com a objectius consolidar i enfortir
la relació entre cellerers i restaurants;
donar a conèixer encara més la cuina i
els vins empordanesos; així com dinamitzar una època de l’any amb menys
moviment turístic i gastronòmic i en la
qual cal dur a terme accions per mobilitzar els públics locals i nacionals.

Matança del
Restaurant la Sala
de Canet d’Adri
amb nova imatge

Una il·lustració de l’escultor de la
Bisbal d’Emprodà, Joan Abras, es
converteix en la imatge de la matança del porc de Canet d’Adri del
9 de febrer. Abras crea “El porquet feliç” per aquesta tradicional
fira d’artesans, activitats infantils i de demostració del procés
d’elaboració de carn i embotits.
Amb aquesta fira la Vall del Llémena consolida una de les principals
dates del calendari festiu de la mà
del restaurant La Sala i l’empresa
càrnia Embotits Pagès.

Entruita’t
d’èxit
Èxit de la segona edició de l’Entruita’t,
un original taller de truites al carrer
organitzat per Mercagirona. S’han elaborat prop de 500 truites de verdures
i fruita per promoure l’alimentació saludable a Girona. Un taller on tothom
qui ho volia podia elaborar la seva
pròpia truita de patates, verdures o
fruites guiats pel cuiner i gastrònom,
Pep Nogué, que col·labora habitualment amb l’Associació de Majoristes
de Mercagirona. L’objectiu era promocionar el consum saludable de fruites
i hortalisses.
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MARISQUERIA CAN BLANCO DE SANT JULIÀ DE RAMIS
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 euros, possibilitat de sala per a ballar, salons per a
comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa. Menú diari a 10 euros i menú
de clova a 40 euros amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a
80 persones.

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

Restaurant Tapes-23 DE GIRONA
Aquesta proposta de Toni Vallory i Pere Malagelada a l’eixample de Girona demostra el
seu savoir faire i experiència acumulada de molts anys a la cuina tradicional. Ofereixen de
manera deliciosa uns “platillos” difícils de trobar als restaurants actuals. Cap i pota, cua de
bou, estofat de xai, civet de senglar, rogers amb maduixes, bacallà amb samfaina, calamarsons amb carxofa i botifarra negra, pop o sèpia amb pèsols, són alguns exemples, amb una
matèria primera de màxima qualitat i amb una aposta clara pels productes de proximitat, fet
que els permet formar part del col·lectiu gastronòmic Girona Bons Fogons.
Divendres 13 de desembre, inauguren la que serà la seva primera exposició fotogràfica amb
el títol “Mirades del Món”, un recull d’espectaculars fotografies realitzades per Lluís Bofill
durant alguns dels seus viatges.

Migdia, 23 (dins passatge)- 17001 - Girona - T. 972 222 615

LA TAVERNA DE L’ABAT DE GIRONA
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. L’Isabel us
farà gaudir d’aquella cuina casolana per a molts paladars ja oblidada, amb uns
tocs de modernitat molt personal. Menú diari a 12 euros tot inclòs, menú de nit
a 16 euros, 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,
especialitat en guisats de tot tipus, pantalla gegant per gaudir millor dels partits
de futbol. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona.
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - T. 972 21 97 04
info@latavernadelabat.com - www.latavernalabat.com

RESTAURANT AIGUAVIVA
Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Sta. Coloma de Farners, al nucli
d’Aiguaviva. En David i l’Anna en són els responsables. El menú de migdia, a
10,50 euros, és una varietat de plats a la carta, d’entre els quals cal recomanar
els cargols, que són excel·lents, i els calamars a la romana. El bacallà es una de
les especialitats així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de forquilla. Terrassa per a fumadors. Els dilluns està tancat per descans del personal. El dijous
l’arròs del menú és impressionant i si us agraden els calçots tenen els autèntics
de Valls. Impressionants!
Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - T. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
Situat a l’autovia de Fornells de la Selva. Obert a partir de les 8 del matí amb
la brasa ben encesa i la forquilla i el ganivet a punt per esmorzar al vostre
plaer. Botifarres, cansalada, carn… bufet lliure de carn que us podeu fer al
vostre gust per 8 euros (beguda inclosa). I només per 2 euros més, podeu
agafar amanida o embotits. Menú diari de migdia i vespre. També menú de
cap de setmana i menús per a colles. Obert cada dia amb servei de cafeteria
durant tot el dia.
Ctra. N ll Km. 710 - Fornells de la Selva - T. 972 47 67 09
www.altamiragirona.com

Restaurant Siloc DE GIRONA
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 15,30 euros i un
altre, a 22,50 euros IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 euros i
cada dia, una extensa carta amb plats segons 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.

Ctra. dels Àngels Km.0,2 la Creueta (Girona) - T. 972 46 84 81
info@restaurantsiloc.com - www.restaurantsiloc.com

RESTAURANT VIA AUGUSTA I VIA NOCTURNA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 11 euros,
menú de cap de setmana a 16 euros. Disposa de grans menjadors, per a més
de 300 persones i adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus
assequibles. Si voleu començar bé el dia proveu els esmorzars de forquilla
a partir de les 6h del matí amb carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc
amb cargols, entre altres plats.

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

RESTAURANT EL MIRADOR DE L’AEROPORT
És un restaurant ideal per a celebrar-hi festes d’aniversari, comunions, batejos o casaments. Menú diari, menú per a grups, possibilitat d’organitzar-hi
algun tipus de ball a la sala de festes. Gran terrassa per gaudir-la amb gran
tranquil·litat, a tocar de les pistes de l’aeroport. Cuina de mercat amb molta
varietat, especialitat en arrossos i diferents tipus de bacallans i amb un autèntic parc d’atraccions pels més petits.

Aeroport de Girona-Costa Brava - Vilobí d’Onyar
T. 972 47 34 08 o 609 30 11 15 - www.miradoraeroport.com

ES PORTAL, DE PALS
El restaurant hotel Es Portal està ubicat en una masia del S. XVI totalment
reformada però que conserva els elements constructius del gòtic renaixentista. És un hotel de 8 habitacions dobles i una suite amb vistes al magnífic
jardí de la propietat. El seu restaurant Portal de Mar està situat a la planta
baixa de la masia i ofereix una cuina empordanesa actual, amb especial dedicació a l’arròs de Pals i altres reconeguts productes de la zona. Forma part
del col·lectiu gastronòmic Cuina de l’Empordanet.
Ctra. De Pals a Torroella, km.17 - Pals (Girona)
T. 972 636 596 / 972 76 13 89

Joan Vicens. Plats cuinats i càtering

Cuinem per vosaltres!

» PLATS PER EMPORTAR O DEGUSTAR AL NOSTRE RESTAURANT
» MENUS (DINARS O SOPARS DE DILLUNS A DIUMENGE)A PARTIR DE 8,50 EUROS
» MENÚ PER EMPORTAR DE DILLUNS A DIVENDRES A 5,95 EUROS

Nova botiga a Sarrià de Ter:
Avinguda de França, 183. T. 972 909 012 · M. 685 322 201 · info@joanvicens.com · www.joanvicens.com

pizzeria - pasta - plats combinats - entrepans
amanides - complements
Ctra. Sant Gregori, 14 - 17004 GIRONA (cinemes OCINE 3D)
Tel. 972 22 51 30 - krokersgirona@gmail.com - www.krokersgirona.com
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