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LA INDEPENDÈNCIA
Sempre he pensat que demanar la independència d'alguna cosa és bo. Ja
quan som joves ens volem independitzar dels pares, quan ens fem més grans,
la volem de la família i fins i tot de la feina però avui us parlaré de la
independència política. Ah caram, aquí he tocat ferro.
A Catalunya es demana la independència d'Espanya. Doncs jo proposo
que els gironins la demanem de Barcelona (s'entén, independència política).
m'explico. Barcelona ho vol tot. Tenim o teníem Ryanair perquè tal com
anem aviat ja no la tindrem. Ens varen fer un aeroport molt maco, un
pàrquing molt gran i per què serveix? Per res, perquè la companyia va
marxant cap a Barcelona. Han d'amortitzar la T3 i a nosaltres, les engrunes,
ens diuen que busquem companyies de baix cost sense pensar que nosaltres
ja la teníem, que la busquin ells.

Tenim el Fòrum Gastronòmic que ara ja també el fan a Barcelona. Fa uns
anys amb el tripartit volien la Cerdanya per Barcelona, fins i tot el Celler de
Can Roca els americans es pensen que és a la capital de Catalunya. Ja sé que
Barcelona ven, doncs que facin que Girona també vengui, que us sembla? El
Barça que es digués Barcelona-Catalunya? No això no! Fins i tot per anar a la
Costa Brava des de Barcelona es pot anar per autopista o autovia i els
gironins, per carretera comarcal. Tots els restaurants de Girona amb Estrella
tenen oferta per anar a Barcelona i els de Barcelona no venen a Girona. La
veritat és que crec que no acabem d'entendren's i això que parlem el mateix
idioma. A mi m'agradaria que quan una cosa funciona a Girona no
volguessin políticament portar-ho a la capital, que ens deixin alguna coseta
perquè tenim una província meravellosa. És clar que la classe política de
Barcelona potser ens dirien que als nostres polítics ja els hi va bé. Doncs res.
Endavant.
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MOSSEGADES CÈLEBRES
Angel Garcia

BUBBLES GASTROBAR
info@gastrobubbles.com

Fa 174 anys...
Oscar-Claude Monet

14 de novembre
de 1840, París
__________

5 de desembre de 1926, Giverny
Oscar-Claude Monet va ser un dels creadors
de la pintura impressionista. Figura representativa d’aquesta, deixa obres i col·leccions repartides arreu del món. Amb una visió artística
avançada, tacada per la falta de recursos, fa que
desenvolupi la idea del serial pictòric, utilitzant
un mateix argument amb diferent il·luminació
a l’hora de captar una pintura.
Claude Monet, neix a París, tot i que
molt aviat la seva família es veu obligada a
traslladar-se a El Havre, per raons professionals
i econòmiques. És allà on cursa els seus estudis
de primària. Sense atendre a les classes, Claude
Monet es dedica a fer caricatures, acció que el
converteix en conegut retratista còmic a la seva
adolescència.
Temps després i amb la mort de la seva mare,
decideix donar forma a la idea de convertir-se
en pintor, engrescat per la seva tieta, pintora
aficionada. Així neixen els primers paisatges
de la vida de Monet i l’afany del seu pare
perquè ingressi a l’acadèmia de Belles Arts,
imposició que Monet té clara, prefereix cursar
a l’Acadèmia Suïssa, arriscant el finançament

econòmic del seu pare fins el moment. La vida
de Claude Monet passaria desapercebuda uns
anys quan la falta de monedes va obligar-lo a
demanar ajuda a altres companys de professió,
fingir una ruptura matrimonial per aconseguir
ajuda de la seva família i vendre pintures amb
finançament.
Amb el començament de la Guerra FrancoPrussiana, Monet es trasllada a Londres per
evitar el seu reclutament, dedicant-se a fe de
marxant d’art. Varis dels seus amics moren al
front de batalla, afegint la mort del seu pare, el
qual li deixa una petita herència que utilitzarà
per llogar una petita casa i disposar dels
privilegis de la burgesia de l'època.
A partir d’aquest moment Monet aconsegueix
benestar i les seves obres s’exposen de manera

definitiva a les galeries d’art. Els seus últims
anys, amb el creixement de la seva ceguera,
Monet, destrueix vàries obres incompletes per
evitar que s’introdueixin al mercat d’art, dóna
vàries obres a l'estat francès. Després de dues
operacions oculars i recuperar la vista, Claude
segueix pintant obres de la seva col·lecció de
Nenúfars a la seva petita residència de Giverny,
lloc que avui en dia es pot visitar després d’una
reconstrucció per part de la seva fundació.
Les seves obres, exposades arreu del món, el
converteixen en un dels artistes impressionistes
més important de la història.
Una de les sèries pictòriques que més em
criden l’atenció, són els Pallers, una obra
que Monet va dedicar a les bales de palla
il·luminades per diferents estacions i hores del
dia. Algunes estan exposades als EUA, altres, a
Escòcia, Alemanya i en col·leccions privades.
Avui, fent homenatge a aquesta sèrie, ens
basarem en una d’elles, la del Museu d’Orsay
de París que vaig tenir ocasió de veure fa uns
anys, juntament a obres de Bazille, Boudin,
Cézanne o Gauguin.
L'obra emmarca dues bales de palla amb la
llum matinal, d’aspecte fred però càlid a l’hora,
i la veritat, havent-me criat a l’Empordà, em
recorda molt a aquells matins, tot i que aquí les
bales de palla son rodones senyor Monet...

Oscar-Claude Monet
la recepta
N
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Monet de vainilla i nous
Per altra banda, farem una pols amb les galetes i els
brioixos. En un bol, barrejar la vainilla en pols i el
mascarpone.

Batre els ous amb el sucre, afegir el iogurt i l’oli i
batre amb força. Tamisar la farina i el llevat i seguir
barrejant. Per acabat, afegir la pasta de vainilla al
gust. Amb una mica de mantega, cobrir els motlles
per tal que no s’enganxi la massa. Omplir-los i coure
al forn a 180ºc durant 20-25 minuts.
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En un plat pla, estendre el mascarpone de vainilla i
decorar amb les pols i sorres de galetes i del brioix,
una vegada els motllos siguin cuits, posar-los sobre
el plat de manera que siguin calent quan els
mengem.
En acabat, posar el gelat de nous. Si no trobeu gelat
de nous podeu substituir-lo per gelat de qualsevol
fruit sec o de vainilla.

INGREDIENTS
x4 PERSONES
3 ous
120 gr. iogurt
360 gr. farina
15 gr. llevat
120 gr. sucre
120 cl. Oli d’oliva
1 c/c pasta de vainilla

Brioix dolç o “melindros”
Galetes de canyella
Galetes de xocolata
Vainilla en pols
Mascarpone
Gelat de Nous
Sucre llustre

El Rei de la Rajola
El supermercat més gran en gres i rajola + de 220 models en stock
Nova botiga N-II Km 680 PALAFOLLS entre Tordera i Malgrat
Pedra gris oxid
0DPSDUD¿[D[FP

8’95

Columna Onna inox.

€ /m2

159 €
229 €

Planet mixt 25x50 cm

Planet 25x50 cm

8’50

8’50
€ /m2

€ /m2

Pedra rustica groga

7’95
€ /m2

Banyera 170x80 cm

299 €
Haro musgo antigel 33x33 cm

8’95
€ /m2

Porcel-lànic fusta
Plat resina 180x80 cm

9’95
€ /m2

400 €

Tecno 30x85 cm

Line 25x50 cm

Compact 30x85 i 60X60 cm

11’95
€ /m2

Stone

7’95

11’95
€ /m2

HABITAT 30x85 I 60X60 cm

NEGRE, VERMELL I BLANC

Sand

Ivory

*UD¿WR

€ /m2

Especial Porcel.lànics tot massa
Nova botiga N-II Km 680 PALAFOLLS entre Tordera i Malgrat

11’95
€ /m2

MENJA’T EL CINE
Pitu Anaya

PERIODISTA

EL SECRET:
CUINAR AMB MOLT D’AMOR
L’escriptora mexicana Laura Esquivel va
publicar la novel·la l’any 1989. El llibre va ser un
èxit al seu país i també als Estats Units. Molts
productors de cinema volien fer-ne una
pel·lícula, però l’autora va voler que fos el seu
marit, Alfonso Arau, director de cinema mexicà
qui la dirigís, encara que Arau considerava que
havia de ser una dona qui ho havia de fer (la
novel·la és molt femenina).
Finalment va acceptar dirigir-la amb la condició
que l’autora de la novel·la escrivís el guió, ja que
la novel·la presentava algunes dificultats a l’hora
de plasmar-la amb imatges.
La pel·lícula es va rodar a Ciudad Acuña i a
Piedras Negras, dos llocs molt emblemàtics del
seu país.
A Mèxic és una de les pel·lícules més influents i
als Estats Units es va convertir en la pel·lícula

més vista de parla hispana durant forces anys.
Un dels plats més famosos de la novel·la és el de
les aus i en particular el de les “Guatlles amb
pètals de rosa”. La recepta també es pot fer amb
perdius o faisans. La protagonista ho fa amb
guatlles que és l’animal que tenien al ranxo.
Va ser guardonada amb deu premis Ariel i va
tenir altres reconeixements a diferents festivals
tot i que una part de la crítica la va acusar de ser
un melodrama en la línia dels clàssics
“culebrons” televisius llatinoamericans. Jo no hi
estic d’acord.

COM AIGUA PER A XOCOLATA
PAÍS: MÈXIC
ESTRENA: 2004 DIRECTOR: ALFONSO ARAU
PRODUCTOR: ALFONSO ARAU GUIÓ: LAURA
ESQUIVEL MÚSICA: LEO BROUWER FOTOGRAFIA:
STEVEN BERNSTEIN I EMMANUEL LUBEZKI
REPARTIMENT: LUMI CAVAZOS, MARCO
LEONARDI, REGINA TORNÉ, ADA CARRASCO
SINOPSI
Història d’amor ambientada a Mèxic l’any 1910. Mamá
Elena viu en un ranxo amb les seves tres filles, Rosaura,
Gertrudis i Tita. La tradició familiar diu que la filla petita,
ha de cuidar a la seva mare fins els últims dies de la seva
vida.
El jove Pedro i Tita estan completament enamorats però
la mare no aprova aquesta relació i li demana que es
casi amb la gran de les tres filles. Tita, viurà un calvari
durant la resta de la seva vida.

PLATS CUINATS JOAN VICENS
Obert cada dia de 8 a 17 hores
32 anys al vostre servei Divendres i dissabtes fins a les 20 hores
Rostisseria i càtering
Restaurant de menjars per emportar
972 909 012
685 322 201
Avinguda de França, 183
Sarrià de Ter (Girona)
info@joanvicens.com
www.joanvicens.com

06 GIRONAGASTRONÒMICA

Nova ampliació, més surtit de plats
Cuinem per vosaltres
Ofertes setmanals
Botiga amb embotits, vins caves aperitius,
postres i gelats

LA SALSA

EL REBOST NUTRICIONAL

Toni Vallory

Dra. Anna Costa Corredor

PRESIDENT DE GIRONA
BONS FOGONS

NUTRICIONISTA · Nutriclinica Doctora Costa Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

Putes
receptes

DE BONA PAsTA

La millor fideuà del puto món mundial;
com ser el puto rei del xató; com acabar
de fer-te la puta pizza per sopar; què
cony és la mussaca; com cardar els putos
seitons fregits; les migas dels pebrots;
aprèn a fer-te la lassanya tu sol, joder;
carda un arròs negre tan ben parit com el
meu; arròs amb ceps: un arròs collonut;
albergínies farcides: joder, que bones! Ni
muffins ni polles, magdalenes, joder!
Primers dels que et cauen els ous a
terra...
No, no estic enfadat, ni se m’ha cremat el
rostit ni m’he begut l’enteniment, tan
sols volia compartir algunes de les
receptes de l’últim llibre de cuina que
m’he comprat. “Les putes receptes de la
iaia”, una proposta diferent, original,
irreverent i del tot desenfadada signat
per Jofre Martell. Un llibre enfocat a la
gent jove per tal que perdin la por a la
cuina i que amb frases com “aprèn a
cuinar d’una puta vegada” o “tan
demanar la independència i ara que ets
independent què?” ben segur que busca
agradar –i motivar- a aquest gran
majoria de jovent que té por a la cuina,
que no sap com posar-s’hi, que no ha
tingut la sort de tenir a casa una mare o
una iaia que els traspassés aquest llegat
cultural-gastronòmic mil·lenari que
avui, majoritàriament, ja hem perdut.
Benvinguts siguin els joders, les putes,
els pebrots, els cony, els collons i el
cardar si amb aquests mots aconseguim
que alguns dels nostres fills perdin la por
a arremangar-se i fer una cosa tan
senzilla com una escudella.
Jo però, continuaré separant el cuinar del
cardar.

Mentre que un plat de pasta no pot faltar als
menús setmanals d'alguns, per altres és un
aliment "prohibit" a la seva dieta. Però, com
pot ser? Sent un aliment tan versàtil en
preparacions culinàries, amb presentacions
comercials atractives, i alhora amb un
contingut nutricional ben interessant, d'on
surt tanta confusió sobre el seu consum? Dels
mites que hi “cauen” al damunt. Cal
desmentir-los! I més ara, en uns mesos de l'any
en els que es desitja eliminar ràpidament
l'excés de pes guanyat durant les vacances.
Com es pot dir que la pasta engreixa? Uns 70
grams de pasta en cru (de 140 a 210 grams en
cuit), que corresponen al promig de ració
recomanada per a una persona adulta, aporta
unes 245 Kcal. Si la ingesta calòrica que hem
de fer al dinar suposa el 30-35% del total de la
diària, per una dieta de 2.000 Kcal (posant un
exemple), encara queden unes 405 Kcal per
afegir-hi, al menú, la ració que toca de
verdures/hortalisses, la d’aliment proteic i les
postres, làctiques o fruita. Si és que la pasta no
és molt calòrica... No! El que incrementa la
densitat calòrica del plat o menú és amb el què
s’acompanya: carns greixoses, crema de llet o
molt d’oli a la salsa, o per condimentar-la. De
fet, es tracta d’un aliment que ha d’estar
present a la nostra dieta, perquè el 65-70% del
seu pes en cru correspon a hidrats de carboni
complexes (és a dir, midó). I, al cas de la pasta
integral, a més, un 11,5% del pes en fibra
dietètica. Ambdós components participen en
el manteniment dels nivells de glucosa
constants en sang, fins unes quantes hores
després de fer l’àpat (fent que sigui un aliment
d’índex glucèmic mig). S’hi pot ajudar més: si
es cou la pasta “al dente”, cuita per fora i
semicrua per dins; bullint-la en un volum
d’aigua 10 vegades major al pes de la pasta. I
perquè no s’enganxi, removent-la de tant en
tant.
Però, a banda d’aquesta justificació calòrica,
l’evidència científica actual conclou que, per a
mantenir i/o disminuir el pes corporal, seria
recomanable que, dins la ingesta diària, un
mínim del 50% de les quilocalories totals
fossin aportades pels hidrats de carboni
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complexes; perquè s’ha observat que les dietes
amb un major contingut d’hidrats de carboni
complexes s’associen a valors més baixos
d’índex de massa corporal (IMC) en adults
sans. Això queda recollit, després de fer una
rigorosa revisió d’articles, al més recent
consens de recomanacions nutricionals per a
la prevenció i tractament del sobrepès i
obesitat en adults, firmat per 11 societats
espanyoles de Nutrició.
Per tant, si l’havies considerat excloure de la
teva dieta (i també el pa, l’arròs, la patata i les
llegums), ara ja saps que estaries cometent un
gran error. Hi ha raons de pes i, en el fons de
salut, per no fer-ho.

EN PORTADA

Siloc, un equip immillorab

Especialistes en l’organització de casaments i e

ràcies a la confiança i suport de tots els clients, la Clàudia,
l’Ivan i tot l’equip han aconseguit amb només tres anys
consolidar el Siloc com un lloc ideal per a la celebració de
casaments, comunions i esdeveniments diversos. El marc
encomana natura i calma, amb uns jardins exuberants,
piscines i palmerals ubicats als peus dels Àngels, a 5 minuts del centre de
Girona. Al mig s’hi erigeix la preciosa masia de pedra del S. XVII rodejada
dels esplèndids jardins. La Clàudia té llarga experiència en l’organització de
casaments, fent-los diferents, especials i personalitzats a cada parella i l’Ivan
és la tercera generació del restaurant El Cabrit, amant de la cuina i amb
experiència internacional. Són una parella jove que han unit les seves
passions per gaudir i fer gaudir als clients d’una bona cuina amb un tracte
càlid i familiar. La Clàudia és la cara més visible del Siloc, mentre que l'Ivan
és al capdavant de l’equip de cuina, procurant que dels fogons surtin els
millors plats pels banquets. Junts transmeten frescor, il·lusio, passió i
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entusiasme per deixar el millor record a tots els seus clients i amics. El Siloc
és definitivament un restaurant que cal conèixer i considerar si es vol
cel·lebrar un esdeveniment que requereix un equip que el senti gairebé com
a seu, i que procuri en tot moment, una perfecta execució i proximitat
familiar.

El
i ca
cen

rable, per a bodes de somni

nts i events en un entorn de bellesa exuberant

c
l
m
t

La Clàudia té llarga
experiència en casaments
i l'Ivan és la tercera
generació d'El Cabrit

Restaurant Siloc
972 46 84 81
Ctra. dels Àngels Km.0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

El marc encomana natura
i calma, a 5 minuts del
centre de Girona

Menú migdia de dilluns a divendres de
15,30 i 22,50 euros.
Menú divendres nit, dissabte migdia i
vespre i diumenge migdia de 25,50
euros.
Dimecres tancat.
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Georgina Regàs (10 d’agost del 1932) ha dedicat bona part de la seva vida al món de
l’hostaleria. És coneixedora de la cultura
anglesa després de viure a Anglaterra uns anys
de la seva joventut mentre treballava a Oxford,
com a secretària del doctor Josep Trueta.
Les melmelades i confitures no només serveixen per esmorzar sinó
que tenen un ventall d’usos i maridatges molt més ampli que des del
Museu de la Confitura intenten potenciar, per exemple amb el llibre
que han editat, Lligar amb confitures. I és que totes les fruites i
verdures es poden convertir en confitura, només cal afegir-hi la
quantitat de sucre adequada i assegurar-nos que tinguin el nivell
idoni de pectina (una substància que ja contenen la majoria de
fruites, especialment el codony, la poma, la llimona, la grosella i la
taronja) i el nivell òptim d’acidesa (en cas de necessitar-ne cal
afegir-hi suc de llimona).
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El Museu de la Confitura de Torrent té confitures de 258
sabors diferents que elaboren a la cuina del mateix museu. A
part d’aquesta feina més artesanal, difonen i acosten als
visitants tot el que envolta l’elaboració i el consum de melmelades, confitures i gelees. I és que, per exemple, la confitura i la
melmelada no són el mateix tot i que no tothom està d’acord en
què és el que les fa diferents. Hi ha un corrent que defensa que
la diferència està en la quantitat de sucre que es fa servir durant
la cocció i, en canvi, un altre diu que, mentre que la confitura es
fa amb fruita sencera o trossejada, la melmelada es fa amb la
fruita triturada o passada pel sedàs. Els anglesos anomenen
melmelada l’elaboració que es fa amb cítrics i, en canvi,
confitura, la que es fa amb la resta de fruites i aquesta és la
classificació que Georgina Regàs va decidir seguir per ser un
criteri més clar i senzill. Així estaríem parlant, per exemple, de
melmelada de llimona, taronja, pomelo o mandarina i de
confitura de figues, de pera o de carbassa.
La divulgació que fa el museu del món de les confitures també
inclou cursos per aprendre a elaborar-ne, tant per a grans

10 anys fent confitures
El Museu de la Confitura de Torrent (Alt Empordà) ha complert
el seu 10è aniversari de la mà de Georgina Regàs i del seu equip

(d’octubre a juny) com per a nens de 6 a 12 anys (el juliol i
l’agost). Si n’elaboreu a casa, el mètode tradicional per saber
quan està a punt consisteix en tirar unes gotes de confitura al
centre d’un plat fred: si quan s’inclina el plat la confitura no
rellisca, vol dir que ja està feta i que ja es pot apagar el foc.
El 23 de juliol de 2004 obria el Museu de la Confitura en un
municipi tan petit com és Torrent amb alguns dubtes respecte
el seu funcionament. Deu anys més tard continua en marxa i ho
fa en plena forma.

Els números del Museu

LES TOP 10
Taronja amarga
Ceba
Maduixa
Figues
Tomàquet

Albercoc
Pebrot vermell
Gin-tònic
Cirera
Poma

10 anys de funcionament
467.190 pots de confitura elaborats
258 sabors diferents
295 cursos
3 llibres editats:
-»70 confitures» 5ª edició 2008
-»70 confituras» 2ª edició en castellà - 2008
-»Lligar amb confitures- Els maridatges del museu» - 2011
-»Els secrets de les confitures» - 2012
2 premis Gourmand a: «70 confitures» i «Els secrets de les
confitures»
10 medalles del Dalemain Marmalade Festival
30 fires
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PERFIL D’HOME

PERE PARALS
“Properament obrirem un altre König a Barcelona”
EMPRENEDOR DE MENA. VA SER EL
FUNDADOR DE LA CADENA DE
RESTAURACIÓ KÖNIG EL 1973 QUE AVUI
CONTINUA
SENT
UNA
EMPRESA
FAMILIAR AMB 8 ESTABLIMENTS, A
GIRONA, FIGUERES I BARCELONA..

punt de muntar un altre König a Barcelona. Ja
havíem pensat en Platja d'Aro però abans a
Barcelona que a la Costa Brava perquè allà la
temporada d’estiu és molt curta. Tenim obert
cada dia, els 365 dies de l'any, de les 8 a les 1h,
només tanquem per Nadal.

Pere Parals i Mitjavila és un d'aquells
empresaris, molt emprenedors, que sempre ha
tingut les coses molt clares i d'això ha
encomanat al seu fill Marc, que és qui
actualmente porta la gerència del König. Pare i
fill fan aquell tàndem perfecte que porta per
bon camí una empresa i, en aquest cas, ha
quedat demostrat.

"Fa 42 anys que vam
inaugurar el primer
König, va ser el primer
frankfurt a Catalunya"

Anant als inicis del primer König, situat a
l'Avinguda Jaume I de Girona, en Pere, per
aquella época, ja anava tot sovint a Perpinyà a
comprar productes com ara els formatges que
aquí eren difícils de trobar. Sempre estava
pendent de que els establiments estiguessin en
perfecte estat de revisió, un ram de flors, unes
espelmes, tot ple de detalls per fer-nos sentir
com a casa. Van ser uns inicis treballant moltes
hores al costat de la Teresa, la mare del seus fills,
posant-t'hi moltes ganes en uns inicis durs i
amb molta feina.

Quan soleu tenir més gent, al migdia o al
vespre?
Avui dia ens ha costat més arrencar a l’hora de
dinar, a la nit està més consolidat. I cada vegada
la gent sopa més aviat, a les 19h de la tarda la
gent comença a sopar. Avui dia tenim tot tipus
de clients, no només gent jove. Oferim 200 tipus
de plats diferents.

Sempre has treballat al ram de l’hostaleria,
quan vas començar?
Vaig estar uns anys estudiant a Suïssa i
treballant a Alemanya, quan tenia 18 anys. Fa 42
anys que vam inaugurar el primer König. Va ser
el primer frankfurt a Catalunya. El meu pare em
deia que estava boig perquè aquí s'havia de fer
botifarra amb mongetes, que el frankfurt era pels
alemanys.
Ara teniu 8 establiments, quin és el producte
líder?
La patata brava, en gastem uns 35.000 kg al
mes, i les hamburgueses, unes 1.500 diàries, i el
frankfurt també. El frankfurt que jo tinc és com
el secret de la Coca-Cola. Vaig anar a Alemanya
i vaig escollir el tipus de frankfurt que volia, és
exclusiu, el vaig fer al gust espanyol. A fora, el
mengen bullit, i aquí ens agrada més a la planxa i
més treballar amb greix perquè el greix penetra a
dins i l’oli el rosteig. També tenim cervesa
pròpia, belga i alemanya, marca König.
14 GIRONAGASTRONÒMICA

"El meu pare em deia que
estava boig perquè aquí
s'havia de fer botifarra
amb mongetes"
El König continua sent un negoci familiar
després de 42 anys i el creixement que heu
experimentat?
Sí, vam començar en família i amb el temps s'hi
han anat involucrant els meus fills, en Marc com
a gerent i en Pere petit i la Jeni. L’alta gerència és
familiar.
Cuideu sobretot molt el producte, no?
Sí, els frankfurts els comprem a Alemanya i
tota la resta de carn és producte de qualitat, de
Banyoles, de proximitat, de Can Baldiró. Els
frankfurts que oferim s'elaboren de la mateixa
manera des de fa 42 anys.
Com veus el món de l'hostaleria i del turisme?
El König sempre ha anat molt bé i ara estem a

A part del König, has obert infinitat de locals
vinculats al món de la nit
El pub James Deen, la discoteca Fashion,
Capital al Pont Major, després Harlem però els
meus fills no s'han dedicat al món de la nit sinó
que van preferir el món del frankfurt.
Paco Baso

EL COCKTAIL
Mariona Vilanova
BARWOMAN

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

COCKTAIL GINGERUNDA
En una copa de vi de tipus Borgonya,
introduirem uns sis o set glaçons. Tot seguit,
amb una cullereta imperial, remourem els
glaçons per tal que es refredi i, a continuació,
en traurem l’aigua que se’n desprengui.
Afegirem la ratafia i ho acabarem d’omplir amb
Ginger Ale. L’aroma de la pell de llimona i
l’espiral de llima acabaran d’arrodonir aquesta
beguda que, tot i ser senzilla, és tot un descobriment.
El cocktail d’avui porta com a base la ratafia,
però en aquest cas, una de ben diferent,
vinculada a la gastronomia i, en especial, a la
ciutat de Girona: Terrània. Elaborada amb
processos artesanals i amb matèries primeres
de qualitat; aquesta ratafia combina maceracions i destil·lacions per obtenir, d’aquesta
manera, una beguda amb una aroma
6 cl. Ratafia
intensament mediterrània. La perfecta
Terrània
integració de l’alcohol deixa un gust
molt agradable i càlid a la gola, un cop
16 cl. Ginger Ale
hem fet el primer glop. El mixer que
1 pell de llimona
utilitzem per acabar-lo és el Ginger Ale,
Espiral de llima
una beguda gasificada d’origen anglès i
que es va donar a conèixer al segle XIX. Pels
qui no la coneixeu, s’elabora amb aigua
El Gingerunda és un dels cinc cocktails que el Nykteri’s Cocktail Bar ha creat
mineral, gingebre, sucre i llimona i, en general,
per ratafia Terrània i on aquest ingredient n’és el protagonista. Sola, amb un toc de
s’acostuma a combinar amb begudes que tenen
gràcia cítric (Gínjol), un aperitiu clàssic amb personalitat (17/14), una versió del Julep o del
un elevat grau alcohòlic, tot i que també es pot
Mojito segons per a qui (Terrània’s Julep) o un Terrànic acabat amb tònica. Aquests són les
prendre sola. Ens trobem una barreja ideal per
combinacions que configuren aquesta carta que podeu degustar al nostre local i que també podeu
a llaminers amb un contrast interessant entre
conèixer a la propera Fira de Mostres de Girona que tindrà lloc el proper mes d’octubre. Estigueu
l’aroma cítrica de les pells i el gust dolç que té
ben atents a les nostres xarxes socials per assabentar-vos del dia que podreu degustar aquest
en boca, que ens pot arribar a evocar un refresc
cocktail que avui us presentem.
de cola.
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GASTRONOMIA I LITERATURA
Eva Godàs

PERIODISTA

Un tastet de cuina francesa de la mà de Maigret
L’entranyable personatge de George Simenon, el comissari Maigret, rigorós i pencaire com el que més, no passa dues pàgines
sense aturar-se a fer un mos, en una taberna qualsevol, en un refinat restaurant parisenc o a la mítica cuina de casa seva, on
mana la seva dona, la senyora Maigret. Sigui com sigui, investigar amb l’estómac buit no va amb ell.
Un dels escenaris de la literatura negra per on
ve més de gust passejar la imaginació és el pis
del bulevard Richard-Lenoir on el comissari
Maigret i la seva senyora hi passen llargues
tardes de diumenge, després de compartir un
dels cèlebres dinars de la Louise: col picada
amb cervesa, fetge de vedella a la burgesa o
rajada amb mantega negra són només alguns
dels plats amb els què delecteix el seu marit i de
passada, els lectors. Les novel·les de la sèrie són
petits artefactes condensats on les investigacions avançen sense pausa. Els interrogatoris
del comissari Maigret, directes i punyents,
porten a la resolució dels casos tan ràpidament
que, sovint, el lector encara no ha tingut temps
de fer servir el punt de llibre quan l’assassí ja
compleix condemna. Malgrat tot, cada petita
història ofereix moments que demostren la
debilitat del protagonista per la cuina tradicional francesa. El comissari pot estar engripat,
com passa a Maigret i el comerciant de vins,

però això no li distreu l’estómac:
-Què faràs per dinar?
-Tinc un rostit i caps d’api i puré.
Com quan era un infant. El rostit de diumenge. En
aquella època, el volia molt cuit. Va tenir així, en el
curs de la jornada, diversos records de la seva infància.

Fora dels àpats casolans, Maigret i els seus
companys al Quai des Orfèvres, passen forces
hores a la cerveseria Dauphine, on, en la
mateixa novel·la, trien un guisat de vedella amb
salsa blanca que deixa el comissari molt satisfet:
-La vedella estava al seu punt; la salsa, d’un groc
daurat, molt perfumada. Van menjar cadascú una
pera, després del cafè.

En altres ocasions, com a Maigret es diverteix,
on el comissari està de vacances, seguim els
seus passos pels carrers plujosos de París, on
s’atura sovint en cafès i tavernes per degustar
un bon cafè, una cervesa freda, un calvados o

un grog. I és que, si els àpats no són mai passats
per alt a les històries de Simenon, tampoc deixa
de regalar-nos mai la descripció dels moments
per a l’aperitiu o per a una copa balsàmica com
la que pren a Maigret i el fantasma:
Al carrer Caulaincourt, va entrar al primer baret que
va trobar, on va demanar un grog, perquè acabava de
sentir una esgarrifança.

En aquesta mateixa novel·la, el matrimoni
Maigret gaudeix d’un dinar que es convertirà
en un dels millors records per a ella:
-Tu, ja sé que demanaràs una botifarra…Puc
permetre’m una petita extravagància i encarregar un
llamàntol fred amb maionesa?
Van esperar que hi hagués damunt la taula els
entremesos i el vi de Loira. No tenien veïns i el vidre
entelat feia que l’ambient resultés íntim.

Deixarem, doncs, que la parella gaudeixi
d’aquesta intimitat.

A la botiga de vins online de Dekantium trobareu una
varietat de vins, caves i licors escollits un a un.
Vins excepcionals, edicions limitades
i d’alta qualitat.
info@dekantium.com

PERFIL DE DONA

Mariona Comellas
“En Dalí em va fer entrar a TV3”
unes ombreres de l’època i de conductora de
l’informatiu.

PERIODISTA I ARTISTA. VA COMENÇAR A
RÀDIO OLOT I ARA FA 25 ANYS QUE
TREBALLA A TV3. L’APASSIONEN ELS
GATS I PLASMAR L’ESSÈNCIA FEMENINA
EN LA SEVA OBRA ARTÍSTICA. EL QUE MÉS
VALORA ÉS L’AUTENTICITAT.

És curiós que comencessis amb una
informació artística, això és que havia d’anar
bé.
Sí, amb en Dalí, els nostres destins també van
molt lligats. Jo sempre dic que en Dalí em va fer
entrar a TV3.

Què pesa més en la teva personalitat, la teva
part artística o de periodista?
Jo crec que molt la part estètica, m’agrada
molt, la part artística, quan entro en un lloc, les
llums, les ombres. La part de periodista hi és,
porto molts anys. Més que tot, sóc una persona
curiosa, no xafardera, però curiosa.

“Amb les xarxes socials
tenim el món obert però
no hem de perdre el llegir
i l'escriure”

No vas valorar dedicar-te professionalment a
l’art?
Encara hi sóc a temps però fins ara no ho he
fet. Hi ha hagut èpoques que he fet més coses
però el periodisme és el que m’ha marcat els
horaris i fins ara la vida.

Tenies clar que volies ser periodista?
No, mai, jo de petita volia ser pintora. De fet,
encara ara quan vaig a les rodes de premsa, deixo
la llibreta plena de dibuixos.

Vas començar a Ràdio Olot
L’any 83, quan hi havia Josep Puigbó, fins el 89.
Aleshores hi havia RNE, Ràdio Barcelona i Ràdio
Olot, era això, no hi havia ràdios locals.
Quina diferència veus en el periodisme
d’aleshores i el d’ara?
Ara ho tenim tot a mà, amb les xarxes socials,
tenim el món obert però no hem de perdre el
llegir i l’escriure. El periodista no ha de perdre la
il·lusió de saber més d’un tema, has de tenir
ganes i interessar-te per allò. Tot això s’ha
perdut, des que han sortit els gabinets de
comunicació perquè arribes i et donen un
dossier de premsa i ja no et diré si es convoquen
rodes de premsa sense preguntes. Tot això ho
desvirtua molt. La notícia del dia a dia no pot
anar amb una carpeta. Jo sóc bastant
antigabinets perquè això ha matat molt l’ànima
del periodista, l’ànima del que vol saber. La
primera persona que vaig entrevistar va ser
Fraga Iribarne, d’Alianza Popular i exministre de
Franco, anava amb un abric de color verd. A
partir d’aquí, a Alberto Ruíz Gallardon, quan va
passar per Olot, tota mena de polítics, però
també gent de fora que passaven per allà. Tot
això s’ha perdut. Ara et posen la persona lluny.
Abans tot era més proper i directe. Jo sóc molt
amant de l’entrevista.
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“Sóc una persona curiosa,
no xafardera, però
curiosa”
Després de Ràdio Olot vas entrar a TV3?
Sí, quan vaig entrar-hi Televisió de Catalunya
tenia 6 anys. Després és quan obren Girona i
agafen gent de les comarques i jo em presento
aquí però m’agafen per Barcelona per presentar
el TN migdia i comarques. Acabava de morir
Dalí, vaig fer un speech sobre la mort de Dalí i la
seva agonia, els va encantar i em van fitxar. El
primer que em van fer va ser canviar-me el
cabell, em van pintar els llavis, em van posar

D’on surt la teva passió per la figura
femenina?
Trobo que no hi ha dona imperfecte, tota
aquella dona que té unes caderes grans, ben
il·luminada, no sé, són macos els ulls clars,
també els ulls foscos, les ungles rodones,
quadrades. Si fos un home, seria un Casanova. O
més que tot, l’essència femenina, en els meus
dibuixos no hi ha una dona concreta, és
l’essència. Moviment i arquetips de dones
femenins. I ara vull fer algun cosa més eròtica.
De moment tinc una exposició prevista a
Figueres al voltant de Nadal.

WINE & TAPES
DEL GRUP ALTAMIRA
a Fornells
de la Selva

L’hotel restaurant Altamira de Fornells de la Selva ha obert un nou
espai gastronòmic, el racó de Wine & Tapes. En aquest apartat del
complex hi trobem una bona carta de vins que podem acompanyar amb
unes tapes, racions o tastets de tota una varietat de plats especials de la
casa com ara pernil ibèric, llom, xoriço o llonganissa, exquisits formatges
de diferents denominacions d’origen. Tasta el senglar de Girona amb la
llonganissa o el fuet, i no tot acaba aquí. Podem gaudir d’uns canelons a
la romana, magret d’ànec amb reducció de Porto, costelletes de conill
arrebossades o una bona truita de patates.

Grup Altamira
Wine & Tapes
Ctra. N-ll Km. 710
Fornells de la Selva
Tel. 972 476 709
www.altamiragirona.com

Els suggeriments del Wine & Tapes són excel·lents serranitos, pebrots
del piquillo amb bacallà, calamarsons arrebossats, salmó farcit de crema
de formatge amb nous i no oblidem les postres de bescuit de xocolata o
el carpaccio de pinya amb xarop de maduixa.
El local està obert bàsicament els caps de setmana a partir de les vuit de
la tarda però si entre setmana us venen de gust unes tapetes acompanyaacompanya
des d’un bon vi o un bon cava, amb la tranquil·litat d’un bon espai
gastronòmic, ho podreu fer qualsevol dia de la setmana ja que el servei a
l’hotel és de 24 hores al dia.
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GIRONA 10

Josep Carreras, president de Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona.

“El proper Girona 10 serà l’aparador dels
esdeveniments de tot l’any”
La quarta edició es celebrarà el 24 i 25 de gener i serà un catàleg viu en un
cap de setmana ple d’activitats.
El proper Girona 10, que es celebrarà el 24 i 25
de gener, serà l’aparador de tots els
esdeveniments que es faran durant tot l’any a la
ciutat de Girona. Segons el president de
l'Associació
d'Hostaleria,
Turisme
i
Restauració de Girona, Josep Carreras, “volem
que sigui un cap de setmana on, passejant per la
ciutat, el visitant pugui gaudir d’una petita
mostra de tots i cadascun dels esdeveniments,
públics i privats, que es duran a terme a Girona
durant el proper 2015”. Es facilitarà al vianant
un planell amb el llistat de tots els actes
previstos durant el cap de setmana, on “podrà
“tastar” amb tots els sentits, una mostra dels
mateixos”.
Després que “els primers Girona 10 van
suposar un primer pas” per donar a conèixer la
campanya i la ciutat amb reserves
d'habitacions, menús, entrades a espectacles i
bitllets de tren a 10 euros, entre d'altres
descomptes i promocions, des de l'associació
d'hostaleria de Girona asseguren que “ara toca
obrir i oferir la possibilitat de que tots els qui ho
desitgin i vulguin, aportin i sumin en la fita que
ens proposem: treballar per Girona”. Carreras
recorda que “en la primera edició del Girona 10
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ens va sorprendre a tots haver omplert l'hotel
en 40 segons” i apunta que ara “amb el nou
sistema de sorteig aplicat, ja en la segona edició,
tot ha millorat, i per tant s’estudia la possibilitat
d’aplicar aquest model en el sorteig dels
restaurants”.

"En la primera edició del
Girona10 ens va sorprendre a tots
haver omplert l'hotel en 40
segons”
Segons Carreras, “a Girona hem aconseguit ser
l’alternativa de nivell i qualitat als dies d’estiu
de mal temps, doncs, a més de tenir un
magnífic
patrimoni
arquitectònic
i
monumental, gaudim d’un extraordinari i
variat teixit comercial, així com una
excepcional programació de festivals i
esdeveniments culturals”. El president de
l’associació cita l’informe Exceltur del primer
quadrimestre del 2014 per argumentar la bona
feina que s’està fent a Girona a nivell turístic ja

que l’informe situa la ciutat en la primera
posició en el rànquing d’ocupació laboral
turística de tot l’Estat espanyol.

"A Girona hem aconseguit serç
l’alternativa de nivell i qualitat als
dies d’estiu de mal temps"
Des del passat 8 d’abril que Josep Carreras és el
nou president de l’Associació d’Hostaleria,
Turisme i Restauració de Girona en substitució
de Xavier Nicolazzi. Fill d’hoteler i d’un dels
fundadors de l’ Associació, avui dirigeix l’Hotel
Europa de Girona. Carreras explica que “quan
el meu pare va crear l’associació, ara fa vora 37
anys, era una organització molt familiar”.
De cara al gener preveu canvis importants dins
l'Associació per a consolidar el canvi de
president i junta. Una associació que, per cert,
ha canviat de nom. Ja no es diu Girona i Radial
sinó Associació d'Hostaleria, Turisme i
Restauració de Girona.

RESTAURANT
LA BRASA de QUART
Bufet lliure per esmorzar a
molt bon preu
Esmorzars de bufet lliure per 8,50 euros que inclou carn a la brasa feta al
moment amb vi, gasosa i pa. També possibilitat d’esmorzars de forquilla de
callos, estofats, calamars i sépia a la planxa, entre altres plats.
Especialitat en xai a la brasa i cabrit. Menú diari a 10 euros. Menús de 15 i
22 euros per a colles i grups i possibilitat de pressupostos personalitzats.
Espai per a 180 comensals. Menú de sopar+ball a 18 euros dissabte nit.
Terrassa, parc infantil tancat i aparcament privat. Obert de dimarts a
diumenge de 7 a 16.30h i divendres i dissabte nit.
RESTAURANT LA BRASA de QUART
Carretera Girona - Sant Feliu,
km 3,3
La Creueta (Girona)
Tel. 972 468 928
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MOSSEGADES
Diógenes, el gos
Presentació del
nou Txakoli
E-Gala (DO
Bizkaiko
Txakolina)

Fa poca dies es rodava a Caldes de Malavella el nou curtmetratge de Mateu Ciurana, Diògenes, el gos.
Aquesta segona experiència professional dins el món del cinema en fa adonar que a casa tenim molt
bons professionals. El curt està protagonitzat per el també gironí Gerard Quintana, qui anteriorment
ens havia presentat el també curtmetratge Llàtzer, protagonitzat per l'actor Martí Pereferrer. La
presentació del nou curt es farà el diumenge 26 d'octubre a les 12h al teatre municipal de Caldes de
Malavella.

Excel-lent vi blanc elaborat
amb varietat “hondarribi
zuri” enclavat dins de la
Denominació
d’Origen
“Bizkaiko Txakolina”.
De color groc daurat, net,
brillant i fresca acidesa, apte
per acompanyar-ho amb
peixos, mariscs, assortit de
formatges blaus o *foies.
Aquest vi de producció
limitada es pot trobar en la
botiga on-line *Dekantium.

Cava Arxiduc de Mont-Palau
Brut Nature Reserva de la
Familia

Pel record
El gran cuiner Jean Luc Figueras va morir el passat setembre durant un viatge a Turquia. Vàrem tenir
el privilegi de degustar la seva cuina al Restaurant El Molí de l'Escala dins els actes del Gastromusical.
Vàrem provar la seva cuina i la seva música ja que ens va deleitar tocant la guitarra un cop acabada
l'actuació de Coque Malla.
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Masia El Mas presenta el
seu més preuat cava, elaborat
en l'Alt *Penedes. Després
d'anys de criança en celler, el
resultat és un producte
artesanal,
que
permet
degustar el sabor de la
tradició en estat pur.
Un Cava *Brut Nature
Reserva
de
producció
limitada per gaudir i sorprendre amb el valor de l'exclusiu.

MOSSEGADES
Nou ALDI a Girona

Inauguració de la Guingueta
a Fontajau
ALDI, una de les més importants cadenes d'alimentació a
Europa, ha obert un nou establiment a Girona. El nou supermercat disposa de 1.000 metres quadrats de superfície i de 352 places
d'aparcament i està ubicat a la carretera de Santa Coloma, 50-56,
al costat de la botiga d'esports Wala.

Fa pocs dies s'inaugurava la Guingueta, un nou espai d'esbarjo
situat al barri de Fontajau de Girona, a tocar del camp de futbol
del Sant Ponç. Aquesta guingueta és la barra del bar més
original de Girona, un espai on s'hi celebrarà la festa del barri i
a on s'hi podran fer altres activitats lúdiques.

5è UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca
El Premi UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca arriba a la seva cinquena edició
fomentant la nutrició i l'alimentació entre els joves estudiants. El guardó,
impulsat per la Universitat de Barcelona, el cuiner Ferran Adrià i l'empresa
Gallina Blanca, premia els millors treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat i
dels cicles formatius de grau superior, en el camp de la nutrició, alimentació i
gastronomia. Enguany ha estat l'estudiant Àlex Rodríguez, de l'Institut Quercus
de Sant Joan de Vilatorrada (Manresa), qui ha estat el guanyador.
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Xavi Silva

x3
Club Girona Pàdel

TÈCNIC EN
NUTRICIÓ ESPORTIVA
I ENTRENADOR PERSONAL

Massatgista vital-corporal i
esportiu
ORTHOS
2000
Monitor de Ciclo Indoor
ORTHOS
2011
Técnic en nutrició esportiva
EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL I UNIVERSITAT DE
NEBRIJA
2011
Entrenador personal
UNIVERSITAT DE NEBRIJA
2012
0UZ[Y\J[VYKLÄ[ULZZP
musculació
UNIVERSITAT DE NEBRIJA
2012
Fundador i director de
SiGaFit
2010

972 111 111
x3@x3padel.com

NUTRICIÓ I ESPORT
Un
informe
de
l’Organització
Mundial de la Salut va concloure que
l’obesitat ha aconseguit proporcions
epidèmiques a escala mundial. Cada
any moren com a mínim 2,6 milions
de persones a causa d’aquesta malaltia
i ha esdevingut el 5è factor de risc de
mortalitat en el món.

Actualment 1.000
milions d’adults
tenen sobrepès
al món. S’estima
que, si no s’actua
seriosament, la xifra
superarà els 1.500
milions el 2015.
Respecte als nens, hi ha més de 42
milions de menors de cinc anys amb
sobrepès. L’OMS va destacar que
l’obesitat infantil és un dels problemes
més greus del segle XXI quant a salut
pública. Aquests nens tenen major
risc de patir diabetis i malalties
cardiovasculars en edats més joves.
Aquestes afeccions poden derivar a
una mort prematura i/o discapacitat.
Realment són resultats poc desitjables.
Els més optimistes en la matèria
pensaran que el nostre país poc té
a veure amb la resta del món, on
sembla que tradicionalment mengem
millor que, per exemple, la societat
americana. Doncs tot el contrari,
el nostre país supera en un 5% als

nens obesos americans i ja és líder
en obesitat infantil a Europa només
superat per Itàlia i Grècia.
En els darrers anys, a causa de la
PUÅ\uUJPH KL SLZ _HY_LZ ZVJPHSZ LUZ
ha arribat als consumidors un munt
d’informació sobre nutrició i salut.
En alguns casos informació no del
tot certa o errònia o amb falta de
credibilitat.
Sentim paraules com paleodieta,
low-carb, sikens, dels punts, del grup
sanguini, etc. Totes elles referides a
dietes per perdre pes i cadascuna
amb els seus pros i els seus contres,
dissenyades massivament degut a la
situació actual de la societat.

La clau segons els
especialistes, està a
adquirir uns hàbits
alimentaris sans i
conservar-los per a
tota la vida.



Educar en nutrició no és una feina fàcil, ja que s’ha de lluitar contra hàbits
LZ[HISLY[ZJVUJLWJPVUZYLSPNPVZLZ[YHKPJPVUZJ\S[\YHSZPTVKPÄJHYSVZUVZLTWYL
és possible o requereix molt de temps i en alguns casos recursos.
El que sí que és veritat, és que portar una alimentació correcta, dirigida i
controlada pels professionals del sector en el cas que es requereixi, combinada
HTIS»L_LYJPJPMxZPJWVY[HILULÄJPZLU[V[ZLSZHZWLJ[LZ[HU[MxZPJHJVTTLU[HS

Al x3 Club Pàdel Girona disposem de servei
de nutrició i orientació alimentaria portat
WLYWYVMLZZPVUHSZX\HSPÄJH[ZVU[»PUMVYTLT
orientem i supervisem personalment per a
millorar la teva salut en general.
El x3 Club Girona Pàdel, neix el 2011, amb la intenció de ser molt més que
un pàdel. És un club innovador que permet la pràctica de WnKLS P Ä[ULZZ i
fa possible pertànyer a un ens social, que apropa al soci a la pràctica d’un
estil de vida saludable i facilita les relacions socials. El x3 Club Girona Pàdel
compta amb 9 pistes de pàdel, 5 indoor i 4 outdoor, disponibles els 7 dies
de la setmana en una àmplia franja horària. Escola de Pàdel infantil, juvenil
i d’adults que garanteix un ensenyament per a tots els nivells, des de la
iniciciació al perfeccionament i donem un servei integral d’organització de
tornejos i esdeveniments empresarials.
Però el compromís del x3 Club Girona Pàdel amb l’esport va més enllà i ofereix
totes les tardes de dilluns a divendres ZLY]LPKLÄ[ULZZ!HTIJSHZZLZKPYPNPKLZ
KL.(*WPSH[LZZWPUUPUNa\TIHWLY[HSK»LUMVY[PYP[VUPÄJHYSHT\ZJ\SH[\YH
treballar la capacitat aeròbica i anaeròbica i millorar l’equilibri cos-ment.
,SZLY]LPJ\PKH»[HTIÄZPV[LYnWPHHJ\W\U[\YHU\[YPJP}PLU[YLUHTLU[WLYZVUHS
per tal de garantir un servei global i integral. Totes les activitats i serveis estan
realitzats per un equip de gran qualitat i formació.

6.500m2 destinats a la pràctica d’esport.
80m2 de zona de bar, 20m2 de botiga
i Piscina.

Ana Pérez Gómez
Monitora de Zumba

Mª del Mar Martínez Martínez
Monitora de Pilates.

Xavi Silva Galan

Monitor de Spinning i GAC
Tècnic en Nutrició Esportiva
Entrenador Personal

Laura Plaja Agudo

Fisioterapeuta

LA RECEPTA DOLÇA
Lluís Blanch
PASTISSER

*Postre elaborat a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt

FLAM DE RATAFIA

'

PROCEDIMENT

HISTÒRIA

En un cassó posem a bullir la llet, la ratafia i el
sucre. A part, en un bol, els ous i els rovells,
ben desfets. Quan la barreja del cassó bulli
s’aboca en el bol dels ous sense deixar de
remenar. Omplim els motlles prèviament
untats amb caramel líquid i els coem al bany
maria 20 minuts.

En l’època dels romans les gallines van ser
domesticades i criades per posar ous. Amb
aquests ous feien una mena de flams
(tiropatina) amb llet, ous i pebre. Durant
l’Edat Mitjana eren unes postres molt
populars, ja que l’església va autoritzar als
catòlics la menja d’ous i de llet en èpoques de
Quaresma. Ja no s’hi posava pebre, hi afegien
mel i més tard, sucre, fins avui dia que en
podem trobar de tots els gustos i formes. Una
senzillesa, ous, llet i sucre. Un dolç ràpid i
senzill i per a tots aquells amants dels flams.
Una delícia.
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INGREDIENTS
400 gr. de llet,
100gr, de ratafia
125 gr. de sucre
4 ous
2 rovells d’ou
caramel líquid

EL FORMATGE
Vicenç Andreu

EL FORMATGE II
Seguint
l’esquema
sobre els formatges
iniciat en la passada
“Girona Gastronòmica” continuarem
amb
un
breu
comentari sobre els
formatges i el seu
llenguatge,
molt
important
en
el
moment de comprar-lo o
consumir-lo.
AFINAT és aquell formatge que a més
de la fermentació làctica ha sofert altres
fermentacions i transformacions a la massa.
BOUQUET perfum o flaire que desprèn un
formatge, tant a l'olfacte com al gust, en el seu
moment o millor estat de fermentació.
FORMATGE CURAT és el formatge
amb un període de maduració
superior a sis mesos.
FORMATGE DOBLE GRAS és
el formatge amb un mínim de
60% de matèria grassa.
FORMATGE CONSERVAT EN
OLI
és el formatge que
s’introdueix en oli d’oliva i té uns vint
dies de curació, d’aquesta manera
s’aconsegueix canviar els gèrmens normals per

Especialistes en festes,
dinars i sopars familiars
Petits casaments,
despedides...
A partir de 150 €
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altres que li donen un sabor característic i
lleugerament picant.
FORMATGE EXTRA GRAS és el
formatge amb un mínim de 45%
de matèria grassa.
FORMATGE GRAS formatge
amb un mínim de 40% de
matèria grassa.
FORMATGE FRESC formatge
d’elaboració recent, menys de
vint-i-cinc dies i que no ha sofert cap
transformació ni fermentació, excepte la
làctica.
FORMATGE FOS producte obtingut per la
barreja o fusió d’un tractament tèrmic d’una o
més varietats de formatge i l'addicció de
productes làctics i altres productes alimentaris.
OLOR DEL FORMATGE és
l’emanació d’essències procedents
de la fermentació, cosa que
provoca apetència de consumidor.
PURESA la seva puresa depèn
del seu contingut en llet, tipus
d’animal i lloc on es va criar i
alimentar.
PASTEURITZACIÓ

sotmet la llet a una temperatura entre 60 i 70 ºC
durant una mitja hora, per tal de destruir
els microorganismes que puguin
contenir.
Aquest procés es realitza per
prevencions sanitàries però
elimina característiques
particulars dels formatges
FUMAT acció per la qual
es sotmet el formatge al
fum de determinades fustes,
per tal d’allargar el període de
conservació
del
formatge
incorporant-li nous elements gustatius.
FORMATGES BLAUS són formatges fermentats que en l’últim procés es guarden en coves
amb una temperatura constant i una humitat
determinada, provocant-li una floritura
especial. Amb aquesta transformació s’aconsegueix el sabor
aromàtic, fort i picant que
els caracteritza.
FORMATGE MADURAT formatges que a
més de la fermentació
làctica han sofert altres
transformacions
o
fermentacions a la seva
massa.

acció per la qual es

Discomòbil
TotTemps

Cuinat des de
l’Aula Gastronòmica
del Mercat del Lleó

MOLT PERSONAL

Joan Gironell

president del Mercat del Lleó de Girona i propietari
de la carnisseria Gironell

“A final d'any oferirem una
botifarra dolça dins d'un pot de
vidre ideal per a turistes”

Fa un any i mig que Joan Gironell és el
president del Mercat del Lleó de Girona en
substitució de Josep Campmajó. Com a bon
coneixedor del gremi de carnissers i totes les
iniciatives que en surten, avança que “a final
d'any oferirem una botifarra dolça dins d'un
pot de vidre, amb unes pautes de temperatura i
temps, ideal perquè els turistes se la puguin
emportar sense problemes i obrir-la al seu punt
de destí”. Segons Gironell “s'han estat fent
proves analítiques i tenint en compte altres
qüestions amb l'IRTA, l'Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries” per poder
comerciar aquest tipus de botifarra dolça.
D'altra banda, Gironell també recorda que “ara
el Mercat del Lleó també està obert els
divendres a la tarda per donar facilitats a
aquelles persones que per exemple treballen al
matí i no poden venir o prefereixen dedicar el
dissabte al matí a la família o a fer alguna altra
activitat”. La idea és complementar l'horari
habitual de les 58 parades del mercat, que és de
7 a 14h, amb un horari de matí més ampli el
divendres, de 7 a 15h, i oferint servei a la tarda,
de 17 a 20.30h.

Botifarra dolça caramelitzada
amb poma de Girona

N
PREPARACIÓ
Primer fem un sucre cremat com el del flam o
el comprem fet. Tallem les pomes a làmines
gruixudes i les posem sobre la base de sucre
que comencin a coure. Quan la poma ja
estigui una mica cuita, hi afegirem les
botifarres, que tardaran uns 15 minuts a
fer-se, i aigua i moscatell a parts iguals fins
que gairebé cobreixin totes les botifarres. Per
cada botifarra que vulguem coure hi posarem
una cullerada més de sucre, per tal de tenir el
sucre en caramel, i dues o tres làmines de
poma per botifarra.

N
INGREDIENTS
x2 PERSONES
2 botifarres dolces
1 poma Golden

3 cullerades de sucre
1 pela de llimona

70è aniversari del mercat
El 3 de novembre de 1944, es va inaugurar
oficialment el que aleshores era el Mercat
Municipal d'Abastaments. El 15 de
novembre s'iniciava la venda al públic.
En aquests anys el Mercat ha estat sotmès
a algunes reformes, com la de l'any 1982
en que es va remodelar la totalitat de
parades interiors, i la de 1993 en que es va
substituir la coberta, les cambres frigorífiques, les obertures i els subministraments.
El 1997 es va millorar la pavimentació
interna, el 2002 es va instal·lar un nou
sistema de climatització i el 2008 es va
construir un moll de càrrega i es va
millorar l'entorn. El 2009 el cuiner Joan
Roca va inaugurar l'Aula Gastronòmica.

Els cuiners Joan Roca i Iolanda Bustos seran els pregoners de la festa del 70è aniversari del Mercat del Lleó
El dissabte 4 d’octubre l’equipament serà
l’escenari d’una programació d’activitats
per a tots els públics
El Mercat del Lleó fa 70 anys. Per
celebrar aquesta efemèride, el proper 4
d’octubre s’han programat una sèrie
d’activitats per a tots els públics a la
plaça de Salvador Espriu amb l’objectiu
de fer de la jornada una festa d’aniversari
especial. Els cuiners Joan Roca i Iolanda

Bustos, xefs dels restaurants El Celler de
Can Roca i La Calèndula respectivament, seran els encarregats de llegir el
pregó d’aquest gran acte que posarà el
punt final a les activitats commemoratives que s’han fet en els darrers mesos.
La jornada s’encetarà a les 17.30 h, amb
una tamborinada a càrrec de La Banda
d’en Pere Botero, que sortirà de la
Rambla i recorrerà diversos carrers de la
ciutat fins a arribar al Mercat del Lleó,

on es faran els parlaments institucionals
i la lectura del pregó a partir de les 19 h,
moment en què començaran també els
tastets gastronòmics. A més d’aquestes
activitats, la festa comptarà amb
l’actuació humorística de Xuriguera i
Faixedas, amb l’espectacle infantil de la
companyia La Bleda i amb els concerts
de la Jove Big Band de Girona i el grup
The Blackiss.
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LES GRANDS
BUFFETS
Avui us recomanem un viatge a la
cultura de la saviesa i un altre a la
cultura gastronòmica:
Sortim de Girona amb l’AVE
direcció a la ciutat de Narbona
las 10:01h. Arribada matemàtica
a Narbona a les 11:25h visitem
la ciutat (narbonne-turismo.es)
sobre les dues de la tarda, anem
a gaudir d’una excel·lent taula
per menjar. Arriba l’hora dels
Grands Buffets.
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La autèntica cuina tradicional francesa
de Les Grands Buffets ens proposa una
festa gastronòmica. L’alta cuina tradicional que recupera les receptes clàssiques de
la burgesia francesa. Un dels bufets més
grans d'Europa, en el que podrem assaborir sense límit. Una acurada selecció de les
receptes tradicionals de la cuina francesa:
langouste a l'Americane, foie gras o

cassoulet au confit de canard, rostits a
l’antiga Steak Tartar o las excel·lents
ostres ... Tot això en una decoració única,
acurada i que ens transporta al temps de
l'època de la burgesia.

Un recorregut pels grans clàssics:
La Rostisserie. Al centre del restaurant s’hi troba una graella on s’hi cuinen
els plats al moment i al gust del comensal, oferint des d’entrecots, tournedo, costelles, magret d'ànec, llagosta o llamàntol amb un àmplia varietat de
truites.
La Mer. Les Grands Buffets ofereix una de les grans fonts de marisc, sent
estrella les ostres de Gruissan, a més de musclos, llagostins, de botzines,
salmó fumat i delicatessen. Especialitat en productes del mar.
La Fromage. Una autèntica celebració de formatges de les regions més
famoses amb aquest producte de primera qualitat. Àmplia varietat de
formatges exclusius: el gorgonzola cremós, la gamma completa de Roquefort Papillon, emmental, parmesà.

La Pastisserie. Els grans clàssics de la pastisseria francesa s’hi troben a Les
Grands Buffets, amb més de 100 varietats acompanyats d’una font de
xocolata. Elaborats diàriament pel mestre pastisser s’hi ofereix des del
pastís Tatín, els macarons, el milfulls, els de París-Brest, Selva Negra, una
fruita, creps o gelats.
Tot això es suma a l’àmplia varietat de plats cuinats com guisats, verdures,
carns i peix i el foie gras del bufet.
Els Vins. La carta de vins de les Grands Buffets sí que s’ha convertit en la
guia per excel·lència de la regió de Llenguadoc-Rosselló. Al restaurant s’hi
poden degustar tots els vins de la regió, més de 70 varietats servides en unes
condicions òptimes, en copa o en ampolla, i al preu del distribuïdor.
El restaurant. Les Grands Buffets compta amb diferents salons i capacitat
per a més de 500 comensals. Es poden reservar espais privats, degustar
exquisideses des dels seus salons interiors o en els seus jardins, a més de
poder gaudir d'una zona de jocs per als més petits. Tot el restaurant està
decorat amb obres d'art de reconeguts artistes, revestit de fusta amb uns
jardins dissenyats per l'internacional paisatgista contemporani Hervé Di
Rosa. Les nits als jardins són un aire de llum i color.

Curiositats
Els treballadors perceben una
part dels guanys de l’empresa i
són els propis treballadors que
escullen quan es necessita personal
ja que seran ells els que han de treballar
amb el nou companys.
Es serveixen uns 600 menús diaris els dies mes fluixos i el normal és
sobre els 1.200 menús.
Es gasten unes 52 tones d’ostres.

Mercat Les Halles

Catedral de Narbonne

Podeu reservar per Internet a www.lesgrandsbuffets.com o al telèfon
0468422001. Tot un plaer pels nostres paladars.
A les 18:35h surt l’AVE direcció cap a Girona. Arribada a las 19:59h.
Dia perfecte.

GIRONAGASTRONÒMICA 33

LA RECEPTA

La Sala de Canet d’Adri
Plaça del Poble, 1
Canet d’Adri
Girona
Tel. 972 42 82 84
www.rlasala.com

Miquel Pujolar

RESTAURANT LA SALA

ARRÒS DE MUNTANYA

N

N
ELABORACIÓ

Comencem aquesta recepta marcant lleugerament en oli el costelló de porc i la botifarra.
Reservem la carn i a la mateixa cassola fem un
sofregit amb totes les verdures. Quan es
comencin a estovar afegim la carn que havíem
reservat i els bolets. Afegim llavors el brou de
vedella i deixem la cassola a foc lent durant
aproximadament una hora. Passat aquest
temps retirem una mica de brou –al gust, en
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N
INGREDIENTS

funció de si volem l’arròs més o menys caldós–
i afegim l’arròs. El deixem coure uns quinze
minuts i ja ho tenim llest per servir a taula.
Us animem a provar-ho a casa i cada dijous us
oferim aquest plat al nostre restaurant

x4 persones
Arròs
Tomàquet
Ceba
All
Pastanaga
Pebrot verd i vermell
Carxofes

Favetes
Ceps i gírgoles
Botifarra vermella
Costelló de porc
Brou de vedella

RESTAURANT COOK 24
C/ Ballesteries 1, Girona
T. 972 416349
cook24girona@gmail.com

LA PROPOSTA
Aleix Devant
Cook 24

Sopars a cegues al Cook 24
Al restaurant taverna Cook 24, un cop al mes, ens
agrada divertir-nos i fer sopars diferents. I ho estem
aconseguint.
Avui us parlaré d’una de les vetllades que han
tingut mes èxit. Són els sopars a cegues musicals, i ja
en portem 3.
Pels que no ho sàpiguen aquests sopars són a les
fosques on el client només intueix les ombres del plat,
del got, dels coberts, de la gent que té al costat i així
puc seguir, és a dir, que no veu el que menja i ha
d’esbrinar el que l'hi han posat al plat.
El client s’ha de deixar guiar pels sentits de l’olfacte
i el gust, però també pel de l’oïda, perquè en cada plat
sona una cançó que dóna una pista del que s'està
menjant, com per exemple, una textura d’escalivada
amb “Jennifer" dels Catarres, bacallà amb aroma de
mojito amb “El meu avi va anar a Cuba” i així molts
més. La pista de la cançó no només pot estar amb la
lletra o el sentit de la cançó, també juguem amb el
nom del grup (aquest plat va ser molt divertit),
carpaccio de secret amb terra ibèrica i el grup era
“Los secretos”, grup de musica español.
Doncs ja ho sabeu, si no voleu perdre-us una
vetllada divertida, entretinguda i diferent proveu els
sopars a cegues del Cook 24.
Per a més informació, tavernacook24@gmail.com,
també al Facebook i al telèfon 972 41 63 49.

OFERTES D’ESMORZARS
MENÚS MIGDIA A 9 € I CAPS DE SETMANA A 12 €
MENÚS A MIDA PER A COLLES
CADA PRIMER DIMECRES DE MES SOPARS TEMÀTICS
(maridatges, sopars a cegues...)
RESTAURANT COOK 24
C/ Ballesteries 1, Girona
T. 972 416 349
cook24girona@gmail.com
També al Facebook: Taverna “Cook24”
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LA VINYA
Agustí Ensesa

ANALISTA VITIVINÍCOLA

ELS VINS "GIRONA EXCEL.LENT"

Foto: Eddy Kelele, Diputació de Girona

El passat divendres dia 19 de setembre tingué
lloc a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà de
Figueres el tast de vins classificatori per obtenir
el segell de qualitat agroalimentari "Girona
Excel.lent" que promouen la Diputació de
Girona, per iniciativa del seu president, sr. Joan
Giraut amb el recolzament de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Girona.
També es compta amb la col.laboració de la
Generalitat de Catalunya a Girona. Divuit
cellers han concorregut al tast presentant un
total de 21 vins negres, 10 blancs, 3 rosats i 5
vins dolços. El jurat l'ha presidit el vicepresident de la Diputació, Miquel Noguer, i l'han

format el president de la Cambra de Comerç,
Domènec Espadalé, el delegat d'empresa i
ocupació de la Generalitat a Girona, Ferran
Roquer, Josep Roca, sommelier del restaurant
Celler de Can Roca i el director del jurant tècnic
de vi Agustí Ensesa, mestre cellerer i director de
l'Escola de Tastavins del Gironès i sommelier.
El Panell de Tastadors foren Josep Roca i Agustí
Ensesa, juntament amb els sommeliers amb
estrella Michelin, Toni Jerez del Bulli, Toni
Gata del Miramar de Llançà, Montse Lao de Ca
l'Arpa de Banyoles, Alex Pairó del Casamar de
Llafranc i Joan Juncà de Ca l'Enric de la Vall de
Vianya. El tast s'ha fet a cegues i la llista de vins

que han aconseguit el segell de "Girona
Excel.lent", 6 negres, 3 blancs i 1 vi dolç, es
faran públics durant la Fira Mercat de Mercats,
a mitjans d'octubre a Barcelona, una fira
especialitzada en producte on milers de
ciutadans catalans i estrangers van a tastar i
degustar els productes catalans. Segons Miquel
Noguer, el trinomi: producte - paisatge gastronomia és l'essència d'aquest segell de
qualitat. El tast de vins per part dels membres
del jurat va ser llarg, meticulós i molt discutit
per la bona qualitat dels vins presentats, dels
quals, segons les bases, nomén se'n podien
escollir deu en total.
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972 56 90 27
Plaça Placeta de l’Oli, 1
17723 Boadella d'Empordà
(Girona)
info@trull-boadella.com
www.trull-boadella.com

FIRATAST

20è FIRATAST
Del 9 al 12 d’octubre arriba a Girona la 20a
edició del Firatast, la fira gastronòmica per
excel·lència de Catalunya, al Palau de Fires de
Girona. El format de la fira permet mitjançant
l’intercanvi de tiquets, tastar centenars de propostes gastronòmiques de la mà de restaurants,
petits productors, cellers i col·lectius de cuina,
entre d’altres. L’edició d’enguany ens depara

moltes novetats com tastets a base de productes
curiosos i poc habituals que han passat pel
Firatast al llarg dels 20 anys, tastets elaborats
per cuiners de reconegut prestigi o espai pels
concursos gastronòmics, com el de truites
amb personatges coneguts de la societat civil
gironina i catalana que tindrà lloc el dissabte
a partir de les 20h o el concurs de patates

braves amb restaurants especialitzats en aquest
producte que tindrà lloc diumenge a la tarda,
aquests dos últims amb la col·laboració de la
revista Girona Gastronòmica. Firatast 2014 es
celebrarà conjuntament amb el Saló Interquilt,
el Saló del Patchwork, el Scrapbook i l’Oci
Creatiu, ubicat en una carpa annexa al Palau de
Fires de Girona.

Pots trobar la revista
als Cinemes Albèniz de Girona
totalment gratuïta!
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AVUI SORTIM
EMPURIABRAVA

902 454 700
972 456 047
Av. Fages de Climent 10-15
Empuriabrava (Girona)
info@hotelportsalins.com
www.hotelportsalins.com

MOLLET DE PERELADA

972 56 33 82
972 54 50 04
Restaurant Ca la Maria
C/Unió nº5
17752 Mollet de Peralada
(Girona)
www.restaurantcalamaria.net

BOADELLA D’EMPORDÀ

972 56 90 27
Plaça Placeta de l’Oli, 1
17723 Boadella d'Empordà
(Girona)
info@trull-boadella.com
www.trull-boadella.com

PLATJA D’ARO

972 825 670
Passeig Marítim, 68
Platja d’Aro
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Restaurant noray - Hotel port
salins
Una cuina pròpia, de la terra, de temporada;
Mediterrània.
Oferim una carta cuidadosament elaborada que
introdueix els productes quan estan en el seu
moment òptim.
Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir
d’una gran vetllada a les vores del canal més
ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu; la seva satisfacció.

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

RESTAURANT
EL TRULL D’EN FRANCESC
El Trull d'en Francesc disposa d'una gran varietat
de plats, que no deixaran indiferents els paladars
més exigents, sent fidels als principis de la cuina
de la nostra terra, molt variada en ella mateixa,
sense deixar d’innovar per aconseguir la
satisfacció dels nostres clients. Preparem cada
mes un menú diferent. Veniu a degustar el nostre
menú de tardor.

MARISQUERIA BRASERIA
DON EDUARDO
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. La recomanació és
l’arròs de llamàntol que podeu degustar davant del
mar en ple Passeig Marítim i en qualsevol època
de l'any. Especialitats com la mitjana de bou a la
pedra, l'espatlla de xai, el secret, les fritures, els
peixos al forn, la caldereta i els arrossos.

AVUI SORTIM
GIRONA

972 468 481
Ctra. dels Àngels Km.0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

PALOL DE REVARDIT

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

BRUNYOLA

972 420 913
Escoles, 1
Sant Martí Sapresa
17441 Brunyola (Girona)
Dimars tancat
www.canvallsrestaurant.com

RIUDARENES

972 856 017
C/ Santa Coloma de Farners,21
Riudarenes (Girona)
Cuina catalana
www.labrasa.com

RESTAURANT SILOC
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.

CAN MIÀ
Criança pròpia de les aus a l’entorn del restaurant.
Plats casolans.
La cuina del xup xup
El rei dels rostits
Parc amb mes de 3000 aus a plena natura
Obert al migdia de dimecres a diumenge

CAN VALLS
Fundat el 1950, és un restaurant de tradició
familiar que uneix en una mateixa carta la cuina
tradicional catalana i la cuina mediterrània amb
tocs innovadors que proposa el seu xef i propietari, David Valls. Esmorzars de 8,30 a 13h i dinars
de 13 a 16h, de dilluns a diumenge. Dinars de 13 a
16 hores de dilluns a diumenge. Sopars de 20 a
23h, dijous, divendres i dissabtes.

LA BRASA
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 de cuina tradicional catalana: guisats,
platillos, canelons, les patates amb all i oli a la
brasa, l¦ arengada a la brasa amb mongetes,
cargols, anques de granota, el rostit d'ànec, conill
i bolets de temporada. També disposa de un
acollidor celler. Obert cada dia al migdia,els
dilluns també.

HG 00002224
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AVUI SORTIM
ST. JULIÀ DE RAMIS

972 17 21 46
972 17 05 21
Av. França,13
Sant Julià de Ramis (Girona)
jblanco@marisqueriabla
www.marisqueriablanco.com

GIRONA

972 219 704
Plaça Santa Llúcia, 6
Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernalabat.com

AIGUAVIVA

972 394 221
Ctra. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n
Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com

Dilluns tancat
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Marisqueria Can Blanco
Mariscades, peixos al forn, graellades de peix,
arrossos, combinats de peix i marisc.
Menú per a colles a partir de 18€, possibilitat de
sala per a ballar, salons per a comunions,
banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €. Menú de clova a 40 € amb tot
inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat,
fins a 80 persones.

LA TAVERNA DE L’ABAT
Situat en ple barri vell gironí, l'interior d’aquest
restaurant té una màgia especial. Era l’antiga
casa de l'Abat de l'Abadia de Sant Pere de
Galligans. La 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€ tot inclòs, menú de nit a
16,50€, beguda a part, menú caps de setmana
migdia 12,50€ beguda a part. Plats d’hivern:
escudella, sopa de ceba, si us agrada el bacallà, en
tenen de diferents tipus, especialitat en guisats,
pantalla gegant per gaudir millor dels partits de
futbol. Terrassa exterior amb vistes a la catedral
de Girona.

RESATURANT AIGUAVIVA
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 a l’exterior.
Els dilluns està tancat per descans del personal.
El dijous l'arròs del menú és impressionant .
Ampli pàrquing i àmplia terrassa d’estiu per
esmorzar, dinar o sopar.

ELS ENTUSIASTES
DE LA CONDUCCIÓ
ESTAN D’ENHORABONA

Nou Infiniti FX GT Edition per 57.424 €*
EL NOU INFINITI FX OFEREIX DE SÈRIE EL MILLOR EQUIPAMENT DE LA SEVA CATEGORIA
Motor V6 dièsel de 238 cavalls
All Wheel Drive Transmission
Canvi de marxes automàtic de set velocitats amb lleves
de magnesi
Fars de xenó dual amb sistema d’il·luminació adaptable
Llandes d’aleació de cinc radis dobles de 20’
I-Key: clau intel·ligent que ajusta automàticament en obrir,
entre altres elements, els seients, retrovisors i llums
al gust del conductor
Seients tapissats en cuir, ventilats i calefactats

Connectivitat a través de tecnologia Bluetooth®,
activació per veu i port USB
Riells de sostre d’alumini
Pintura autorreparable
Retrovisors exteriors automàtics i calefactats
Vidres tintats a llunes posteriors
Fars antiboira i posteriors de LED
Obertura elèctrica de la porta del maleter amb
comandament a distància
Sensors d’aparcament davanters i posteriors
amb càmera de visió posterior

Consum combinat Infiniti FX30d GT: 9,0 l/100 km. Emissions CO2 : 238 g/km.
PVP a Península i Balears. CA amb I.M diferent, vagi al seu Centre Infiniti. Oferta limitada fins al 31 de juliol o final d’unitats en estoc.

CENTRE INFINITI GIRONA: Ctra. Nacional II, 18 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA - Tel. 972 22 12 44 - www.infiniti.es

• Suites úniques amb piscina pròpia d’aigua salada
climatitzada a uns 30 graus
• Habitacions-suites amb jacuzzi

Mas la Casassa / Hotel Turisme Rural a Girona
Camí del Veïnat de les Cases Noves - 17150 Sant Gregori - Girona - Tel. 972 42 97 49
www.maslacasassa.com

