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Editorial

Més que gastronomia

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Catalunya presumeix d’una oferta gastronòmica emergent, fruit de l’excel·lència dels seus
cuiners però també de la qualitat de la matèria prima de què disposa. La situació i el clima
que tenim ens permeten gaudir de fruites i verdures fresques i de temporada i de carns i peixos de proximitat. Les carxofes, les faves, les tomates o les figues, al costat de la vedella de
Girona, les gambes de Palamós, les garotes o les anxoves de l’Escala. A més, la gastronomia
tradicional catalana reivindica la cuina del xup-xup, la cuina de la paciència i de la calidesa,
la cuina artesanal i la de proximitat en un país d’industrials, d’agricultors i de pescadors.
Un panorama molt diferent ens ve a la ment si pensem en la plujosa i grisa Anglaterra on tot
va a mil per hora i on les fileres es fan en la línia recta més reglada. La seva capital, Londres,
és una de les ciutats més cosmopolites del món i la seva gastronomia no en pot ser més que
un bon exemple. És simptomàtic que un dels seus plats més populars sigui el curry, quan no
és ni tan sols un plat anglès. El curry se situa al costat del famós i més pròpiament anglès
fish and chips però sense acabar-lo de desbancar del tot.
La sensació és que a Londres poques coses li són pròpies ja que la ciutat està formada per
un conjunt de moltes cultures diferents, també en l’aspecte culinari. Potser és per aquesta
indefinició gastronòmica que la ciutat dels autobusos vermells no es distingeix per ser precisament un dels emblemes de l’alta cuina.
El que vull dir amb tot això és que, al final, la gastronomia és un reflex més del territori i de la
seva gent i que és, se’ns dubte, un sector a cuidar i a tenir molt en compte.
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Mossegades Cèlebres

Les aventures de Tintín
Fa 85 anys...

Angel Garcia

BUBBLES GASTROBAR
info@gastrobubbles.co

Tintín neix el 10 de gener de 1929, acompanyat del seu inseparable amic Milú, i es
converteixen en una de les icones pictòriques del segle XX, creats de la mà de Georges Remí, Hergé. Un total de 24 volums de “línia clara”, humor, aventures i personatges pintorescos, estrambòtics i surrealistes, ens portaren a viatjar pel món, descobrint els racons més fascinants i allunyats del nostre imaginari. Dediquem aquest
article als amics eixerits i tafaners que sempre surten victoriosos d’allà on posen la
cullerada.
Les aventures de Tintín, nom original en
francès, Las Aventures de Tintin et Milou és
una de las més influents sèries europees
d’historieta del segle XX. Creada per l’autor
belga Georges Remi (Hergé), i caracteritzada per l’estil gràfic i narratiu conegut com
“línia clara”, està constituït per un total de
24 àlbums, el primer dels quals es publica
el 1930 i el penúltim, el 1976.
Aquest primer volum, que s’adjuntava a les
pàgines de Le petit Vingtième, titulat Tintin au pays des soviets, fa referència clara a
les atrocitats de losif Stalin, i ens presenta
de manera crítica al jove reporter i al seu
fox terrier enmig del comunisme soviètic.
El segon volum, potser el més polèmic, ha
estat censurat a diversos països per la seva
connotació racista, ja que Tintí al Congo belga, es mostra com un manual d’avantatges
colonials envers els natius africans. Agafant

carrera, podem anar incorporant a la col·
lecció més de 40 volums, videojocs, films,
edicions especials, monedes de col·lecció,
segells, i tot el merchandising imaginable,
però llibres com el Lot blau, Stock de Coque,
El cranc de les pinces d’or, El ceptre d’Ottokar, Tintín en el país de l’or negre, Tintín
a la Lluna, Les joies de la Castafiore, Les
set boles de cristall... són els que ens fan i
ens han fet somiar desperts, i així podríem
seguir fins a saber-los de memòria passant magnífiques vetllades plenes d’història
real, a estones maquillada, abordant temes
candents de caràcter social segons l’època,
aprofitant (els últims) la paleta de colors,
colpejant amb notes de drama una ficció
d’allò més intrèpida, però sobretot, estaríem passant hores divertides amb un gust
sublim que sens dubte calia recuperar en
les nostres celebritats que no sempre han
de ser de carn i os.

El cranc de les pinces d’or

(per a 4 persones)

Ingredients

Elaboració

· 200 g de Bulgur
· 50 g de tomàquet natural
· 50 g de ceba tendra
· Suc de llimona
· Julivert picat
· Menta picada
· Sal
· Pebre
· Comí en pols
· 350 g de carn de cranc
· Maionesa
· Ceba tendra
· Poma Granny Smith
· Esprai d’or de base de mantega
de cacau o or en pols
· Fulles d’escarola

En una cassola, cobrir el bulgur amb aigua
i dur-lo a ebullició durant 12 minuts. En
acabat, colar-lo i amanir-lo amb la ceba,
el tomàquet picat, el comí i el suc de llimona. Salpebrar al gust i reservar. Per altra
banda en un bol, barrejar la carn de cranc
amb la poma tallada a daus petits, la ceba
ben picada i la maionesa. En un plat pla,
formar una “pinça” de cranc i reservar-la
al frigorífic. Per acabar el plat, amanir el
bulgur amb les herbes trinxades ben fines
i estendre l’amanida en un plat. Treure la
pinça del frigorífic i pintar-la amb l’esprai
de mantega d’or. Acompanyar l’amanida
de bulgur amb el cranc i rematar amb
unes fulles d’escarola.

En aquesta recepta seguirem el tema conceptual i no ens cenyirem tant en la part tangible del personatge, així que, basant-nos
en un dels seus còmics, hem recreat un plat
de Tintín i el cranc de les pinces d’or que,
a més, és part important del guió de l’últim
film de les Aventures de Tintín.

El cranc de les pinces d’or ens trasllada a
Bagghar, una ciutat fictícia, on, seguint la
pista del vaixell Karaboudjan i unes llaunes
de cranc sospitoses, fan que Tintín i els seus
inseparables amics, Milú i el capità Haddock, es vegin immersos en una aventura
a través del desert, amb corredisses i persecucions, accidents aeris i conspiracions,
que acaben formant un còctel perfecte per
passar una magnífica estona.
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Menja’t el cine

Jugant i menjant

Pitu Anaya

Espagueti amb mandonguilles

El fundador de la companyia d’animació
més gran del món era un enamorat dels
animals i en especial dels gossos i els gats.
L’any 1925 Walt Disney va escriure un guió
sobre una gossa. L’experiència personal de
tenir-ne una el va motivar a escriure, però
aquesta història tardaria molts anys a convertir-se en pel·lícula. Finalment l’any 1955
es va començar a rodar. Va haver d’esperar
30 anys per veure la seva gosseta a la pantalla gegant.
Per fer possible la història es va comptar
amb 150 dibuixants i es van utilitzar 4 tones
de pintura. El pressupost va ser de 4 milions

de dòlars i aquesta va ser la primera pel·lícula filmada amb el sistema Cinemascop.
El propi W. Disney va prohibir expressament
que en el guió es maltractés cap animal ja
que en un primer esborrany, Triste moria
per salvar a un cadell. De seguida van canviar-ho perquè el gran mestre va dir que ja hi
havia hagut prou traumes per deixar morir
la mare de Bambi l’any 1942, tot i que anys
després també es va veure morir el pare de
Simba a El Rei Lleó l’any 1994.
El dia 16 de juny del 1955, es va estrenar la
quinzena pel·lícula de la factoria Disney. El

PERIODISTA

públic es va entusiasmar amb la història i
amb la banda sonora que va ser de les més
venudes de l’època. El moment on es veu
Reina i Golfo menjant un plat d’espagueti i
fent-se un petó va ser l’escena més aplaudida. Uns anys més tard, la revista People,
va considerar aquest petó dels gossos com
un dels més famosos de la història del cine.
Disney va demostrar amb aquesta pel·lícula,
que al gran públic també li interessaven les
històries d’animals, tant com les històries
de princeses i fades.

La Dama i el Rodamón
CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS

Un dia de Nadal en Jaume li fa un bonic regal a la seva dona Linda. Es tracta d’un cadell de Cocker Spaniel, una gosseta a la qual
bategen amb el nom de Reina.

ESTRENA: 1955
DIRECTOR: CLYDE GERONIMI, WILFRED
JACKSON I HAMILTON LUSKE
PRODUCTOR: WALT DISNEY
GUIÓ: JOE RINALDI, DON DAGRADI
MÚSICA: OLIVER WALLACE
MUNTATGE: DONALD HALLIDAY
DURADA: 76 minuts

Pots trobar la revista

Ben aviat Reina es farà amiga de tots els
gossos del barri, i de manera especial de
Jock i Triste; però el seu millor amic viu més
enllà del barri. Es tracta de Golfo, un alegre
rodamón que ajuda a altres gossos a escapar de la gossera. Reina i els seus companys
viuran aventures que els faran entendre el
valor de l’amistat.
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La Salsa

El Rebost
Nutricional
Tony Vallory

PRESIDENT DE GIRONA BONS FOGONS

Què els estem donant de menjar?
Arran de l’anunci d’una nova obertura d’un local de menjar ràpid,
com és el McDonald’s, a pocs metres d’una escola de Girona, s’ha
obert un petit debat en alguns sectors –contraris declarats del
també anomenat menjar-escombraries- així com també en alguns
pares dels alumnes d’aquest centre escolar que, llegint titulars
alarmants d’alguns representants polítics denunciant que es deixi
fer un “disbarat com aquest que pot posar en perill la salut dels
joves”, han quedat preocupats, com és normal, per la possibilitat
que els seus fills acabin sucumbint a la temptació del “pecat” de
menjar els productes d’una marca que prioritza el baix cost i ràpid
servei enlloc d’apostar per la qualitat, proximitat i les propietats
nutricionals.
El sistema en el que ens ha tocat viure ens està manipulant i anul·
lant d’una manera escandalosa. Hem oblidat que l’educació és la
clau per a que els nostres petits i joves tinguin criteri propi sobre
tot allò que els envolta, sigui alimentació –com és el cas del que
parlo– com també de tota la societat que, en un futur proper, els
afectarà i condicionarà les seves vides.
Permeteu-me insistir en la importància d’aquesta educació. No
m’estic referint a l’educació que reben a l’escola. Hi ha una educació –la més important– que, com a pares, hem de fer des de casa i
és just en aquesta educació on han d’aprendre els hàbits de futurs
“ciutadans adults” com poden ser el respecte als altres ciutadans,
la complicitat individual necessària per a la millora d’aquest món,
o com també, i sobretot, la gran importància d’una alimentació
correcta.
En lloc de patir per “què menjaran” ens hauríem de preguntar què
els estem donant de menjar.

Dra. Anna Costa Corredor

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

Ben conscient
del que menges per Nadal
Sense adonar-nos-en ja estem de nou immersos a les festes nadalenques; unes diades que són, per molts, considerades motiu
d’alt risc pel control de pes corporal. El motiu: durant uns quants
dies no parem de menjar una llista inacabable de plats i productes tradicionals propis d’aquestes dates. I de protagonitzar àpats
llarguíssims i copiosos, que fugen bastant del que es considera un
“menú equilibrat”. Però, de fet, aquest increment ponderal sol ser
degut més als mals hàbits alimentaris instaurats que, pròpiament,
al fet de protagonitzar una ingesta calòrica excessiva als diferents
àpats. És ben senzill d’explicar si es parteix del bon enteniment del
que suposa l’aplicació i adquisició d’uns hàbits i conductes alimentàries saludables:
• Si es parteix d’una moderació en el consum d’aliments, se sap
respectar la seva freqüència de consum i, també, les racions recomanades. Però, tot i això, s’admet que, en aquests àpats ineludibles, cal ser una mica “permissius” (adaptant-se a la situació),
permetent-se fer algun mos de cada plat, consumint la quantitat
justa per evitar sentir-se culpables després de la ingesta.
• És bàsic saber planificar àpats equilibrats: quins grups d’aliments hi han de participar, com combinar-los i preparar-los.
• Tot i la presència de dies festius successius, no s’hauria de deixar de fer mai les 4 a 6 ingestes d’aliments recomanades. Perquè
aquest bon hàbit, sostingut en el temps, va “educant” gradualment
el nostre organisme sobre com actuar davant excessos calòrics
puntuals; perquè incideixin mínimament en l’increment de la nostra reserva de grassa corporal. I, alhora, permet frenar-se front
les diverses temptacions alimentàries que se’ns poden presentar
a deshora (és indubtable que molts d’aquests aliments nadalencs
estan carregats de valors simbòlics i emocionals).
Fins aquí ja hi ha unes quantes raons del perquè cal, a partir
d’aquest Nadal, adquirir uns millors hàbits. Pensa que el que
menges i com ho fas incideix significativament sobre la teva salut
i fisiologia!
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En Portada

Can Blanco

Restaurant Marisqueria i Hotel Palau de Girona

Dues empreses familiars amb vocació de bon servei
La qualitat i la satisfacció dels clients
són els valors que mouen Can Blanco Restaurant Marisqueria
i l’Hotel Palau de Girona, a Sant Julià de Ramis
Fa catorze anys que Joan Blanco i Nuri Serra en un viatge a Galícia van pensar que a Girona hi faltava una autèntica marisqueria
gallega i es van situar a Sant Julià de Ramis on ja feia uns 25 anys que el Sr. Joan Blanco va obrir les portes, amb el temps es van
conèixer amb la Núria Serra, avui dia com a parella us volen oferir el millor peix i marisc fresc de la Costa Brava i costes Gallegues.
L’esforç diari i la vocació de servei públic ha estat sempre el que els ha mogut a l’hora de portar el negoci i van ser precisament
aquests valors els que van voler consolidar uns anys més tard, el 2006, amb l’obertura de l’Hotel Palau de Girona, on la Núria es va
traslladar com a directora, i on encara, gràcies al seu esforç i treball diari poden obtenir el seu èxit.

Hotel Palau de Girona
C/ Pau Casals, 1 · Sant Julià de Ramis
T. 972 17 32 95 Núria Serra
www.hotelpalaudegirona.com

Can Blanco Restaurant Marisqueria
Carretera N-II · Sant Julià de Ramis
T. 972 17 00 62 Juan Blanco
http://www.marisqueriablanco.com

www.gironagastronomica.cat | 11

I per aquestes festes...
MENÚ NADAL
25/12/2014
25 euros

Escudella barrejada amb mandonguilles
Suprema d’orada al cava amb guarnició de verdureta
Conill amb escamarlans i bolets
Rebosteria variada de la casa
Sortit de torrons
Pa, vi i aigua

MENÚ SANT ESTEVE
26/12/2014
25 euros

Hotel Palau de Girona
L’altra pota del projecte és l’Hotel de quatre estrelles Palau de Girona que se situa a tocar de la
marisqueria i que van engegar per reconsolidar
el prestigi obtingut amb el restaurant. Són dues
plantes amb 18 habitacions de disseny minimalista i cura en els detalls dedicades a Girona i a Sant
Julià de Ramis amb noms com Pujada de Sant Fèlix, Sant Narcís, Pont de Pedra o Castell de Sant
Julià. Vol ser un hotel familiar, tranquil i acollidor,
amb un personal amable, discret i servicial per tal
d’oferir el millor tracte i fer justícia a la vocació de
bon servei que els ha mogut des del primer moment. L’hotel també disposa de sales de reunions,
de banquets per qualsevol esdeveniment empresarial o particular poden contactar amb direcció.

Can Blanco
Restaurant Marisqueria
El restaurant segueix les premisses d’una autèntica marisqueria gallega amb la mariscada com a
especialitat, que consta de tres plats amb tot marisc, però també amb una extensa carta casolans
que inclou carns, arrossos, amanides o sopes, a
part del menú diari. Tots els plats es comencen a
preparar tan bon punt es demanen i es poden fer
per emportar, en cas que es vulgui fer un bon àpat
a casa o una mariscada qualsevol dia de l’any i
aquestes festes de Nadal.
Si es prefereix degustar-los in situ, Can Blanco
Restaurant Marisqueria disposa de tres menjadors
i d’un ampli aparcament exterior. Tanquen els diumenges d’hivern a no ser que hi hagi una reserva
per a alguna colla o grup.

Sopa de peix amb torradetes
o Canelons casolans
Llom de lluç de les nostres costes a la marinera
o Filet de vedella a l’estil de Girona
Postres de la casa
Pa, vi i aigua

MENÚ DE CAP D’ANY
68 euros

Aperitiu de benvinguda
Crema de marisc del mediterrani amb Gambes
i xips de ceba acompanyada de torradeta de foie
Filet de vedella de Girona
amb reducció de vi “oporto” amb la seva guarnició
Suprema d’orada salvatge a la crema de garoines
amb llit de porros
Postres especial del xef
Vi negre del país / Vi blanc del país
Cava
Bossa de cotilló i ball a l’Hotel Palau de Girona

SOPAR DE CAP D’ANY + HABITACIÓ
+ DESDEJUNI PER A DUES PERSONES

225 euros
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El Producte

Pa de Corts
Allò que en dèiem pa

En David Padrès elabora pa artesà, sobretot per encàrrec,
en un petit forn a Corts (Pla de l’Estany)
De varietats de pa n’hi ha moltes, de pa cuit amb llenya també però
de pa elaborat artesanalment n’hi ha poc. En David Padrès es va
aficionar a fer pa i ho ha convertit en la seva forma de vida.
El 2006 va obrir el petit forn que té ara a Corts, al costat de Banyoles,
on elabora pa sobretot per encàrrec tot i que obre la petita botiga
que hi té adjacent 4 hores al dia: de 12 a 14 i de 18 a 20h, de dilluns
a divendres. També reparteix a alguns supermercats familiars i a
alguna carnisseria, a part dels clients que li vénen directament a
buscar a casa.
Es lleva cada dia a les 3 del matí i elabora entre 80 i 100 quilos de pa
diàriament en funció de la quantitat que n’hi encarreguen. Pans d’1,5
quilos, d’1 quilo, de mig quilo, integral, panets de viena, barretes i
coques (de pa i de sucre).
L’elaboració artesanal és indiscutible. No utilitza additius afegits i
cou el pa en un forn d’argila i grava volcànica on hi crema llenya de pi
bord. El lloc on crema la llenya és on hi cou el pa, havent-lo netejat
prèviament. És un sistema que només utilitza un altre forner a la
demarcació de Girona situat a Maçanet de Cabrenys.
A en David Padrès li agrada la seva feina i li agrada fer-la com la fa.
De moment no té perspectives d’ampliar el negoci. El seu objectiu no
és competir amb les grans panificadores ni distribuïdores de pa sinó
continuar cuidant els clients que li fan confiança i compensar-los
amb un tracte proper i directe i amb el seu pa de cada dia.

Corts pertany al municipi de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany)
a 3 km de Banyoles i a 13 km de Girona.
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La Recepta

Arròs caldòs
amb llamàntol

David Saura

RESTAURANT AIGUAVIVA

Ingredients

Elaboració

· 1 llamàntol fresc
· 200 g d’arròs
· 500 ml de fumet de peix
· 1 ceba mitjana
· 1 tomàquet madur
· 2 dauets de pebrot verd (opcional)
· picada all i julivert

Tallem el llobregant en 6 talls, el salpebrem i el saltegem en una cassola i un cop marcat el
reservem. Fem un bon sofregit amb la ceba ben picada i el tomàquet. Fem un bon fumet de
peix.
Un cop disposem del sofregit, l’afegim a la cassola on hem marcat el llamàntol. També hi
posarem l’arròs, una cullerada de cafè de picada d’all i julivert i dos dauets de pebrot verd
(opcional). Rossegem l’arròs i afegim el fumet bullint i el deixem coure 7 minuts a foc viu.
Rectifiquem de sal i afegim el llamàntol i acabem de coure-ho tot 10 minuts al forn a 180
graus.

Crta. Girona a Sta. Coloma de Farners, s/n
Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com · T. 972 394 221
Dilluns tancat
Dia de Nadal tancat

Gran sopar de Cap d´any

Tancat per vacances del dia 1 al 9 de gener
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El Cocktail

San Francisco
Ingredients

Decoració

· 2/5 Suc de taronja
· 2/5 Suc de pinya
· 1/5 Suc de llimona
· Un raig de granadina

Physalis, cirera vermella o rodella de taronja

En un got per beguda llarga, hi posarem tres o quatre glaçons per tal que es vagi refredant.
A continuació, introduirem dins la coctelera uns glaçons i els ingredients en el mateix
ordre de la recepta. Tot seguit, batrem enèrgicament per tal d’obtenir una barreja homogènia. Finalment, escorrerem l’aigua sobrant del got que hem preparat al principi i servirem el cocktail. Ho podem decorar amb un physalis o una rodella de
taronja en un costat del got o bé, amb una cirera vermella dins del combinat.
Qui no coneix o ha demanat mai aquesta combinació? És el cocktail sense
alcohol per excel·lència i ara, que sembla que prendre begudes d’aquest
tipus és quelcom més normal del que ens podem pensar, us parlarem
d’aquesta combinació que, per més que ens ho vulguin fer creure, no
porta alcohol ni n’ha portat mai.
En els seus orígens, el San Francisco s’elaborava a parts iguals a base
de suc de taronja, suc de llimona, suc de pinya, granadina i s’acabava
amb soda; prenent com a referència el cocktail Cinderella, que portava
els mateixos ingredients però amb diferents proporcions. A mesura
que va anar passant el temps, la recepta original del San Francisco
va anar canviant fins arribar a la combinació actual que coneixem, elaborada amb suc de taronja, suc de llimona, suc de pinya i granadina i
en proporcions diferents. El més curiós de tot és que aquest combinat
es diu Very Well però, per aquelles coses de la vida, ha esdevingut el San
Francisco actual. També és possible que en algunes receptes trobeu com
a ingredient el suc de préssec. Ja se sap: tants caps, tants barrets. Cada
barman fa el cocktail a la seva manera. Tot i així, i sigui quina sigui la recepta,
no us deixeu enganyar. Si algun establiment serveix un San Francisco amb
vodka, triple sec, rom o qualsevol altre destil·lat, ja no és un San Francisco, sinó
una versió que hauria de portar un altre nom perquè ja no és el mateix. Es tractarà
d’un altre cocktail tan bo o millor que l’original perquè per a gustos, colors. No obstant, sobretot, per a gustos, cocktails.

R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975

Mariona Vilanova

BARWOMAN
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L’Entrevista

Ramon Ramos i Argimon

Director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

“L’obsessió del Patronat és créixer en qualitat”
Havent finalitzat la campanya turística d’estiu i amb una crisi econòmica que segueix
trepitjant-nos els talons, hem volgut saber
com veu el turisme gironí una persona que
dirigeix el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona des de l’agost del 2011, després de
ser-ne president del 2003 al 2007.
Com veu el turisme en els últims 5 anys
vostè que també havia estat alcalde de
Blanes?
La indústria turística ha patit també les conseqüències de la crisi global, però, potser
si parlem en termes macro, l’hem pogut
salvar millor que altres sectors econòmics
del nostre país. Hem passat per una etapa
de desacceleració del creixement turístic,
del que ja ens estem recuperant, però cap
any hem registrat xifres negatives. Com se
sol dir, les crisis ofereixen oportunitats i el
nostre sector turístic ha sabut ajustar-se,
adaptar-se, reconvertir-se i innovar per tal
de seguir sent rentable i competitiu.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona
té com a obsessió seguir creixent en qualitat
i en la diversificació de mercats, com veníem
fent amb el mercat rus els darrers anys, i
farem amb altres mercats potencials.
Creu que Barcelona ens està en contra pel
que fa a la implantació del low cost als aeroports?
Considero que el Govern Central i, en particular, Aena es va equivocar en la decisió de

donar la T2 a les companyies de baix cost i
això ha fet que tan Reus com l’Aeroport Girona-Costa Brava estiguin patint. Des del Patronat i altres organismes gironins esperem
que es recondueixi aviat aquesta situació i
que es defineixi una programació pels aeroports d’Espanya com ja hi ha a altres països
com Londres, que té 6 aeroports, cadascun
amb les seves companyies absolutament
establertes i tot funcionant correctament.
Penso que aquí en el moment que van obrir
el low cost a la T2 van enfonsar el passatge
de Girona que hem passat de 5,5 milions als
2 milions que tindrem aquest 2014.

“Ens estem recuperant, un
altre tema és la despesa
del turisme que baixa”

És difícil trobar companyies de baix cost
que vulguin operar a Girona?
Molt difícil. Hi ha molta competència entre les destinacions receptores de turistes
i també entre els aeroports propers a la
gran metròpoli i destinació Barcelona. Òbviament, Barcelona és marca turística molt
potent i una destinació de primer nivell que
les companyies volen aprofitar.

Què trauria o posaria a la demarcació de
Girona?
De posar-hi jo no hi posaria res més. Tenim
un paradís a casa nostra i l’hem de mantenir,
tractant d’implementar polítiques de sostenibilitat turística. Ara bé, potser reduiria el
nombre de places d’allotjament. Estem parlant de que tenim 120.000 llits d’hotel, els
càmping també estan al voltant dels 120.000
llits i els apartaments turístics en aquests
moments deuen estar al voltant de 250.000.
Crec que són massa llits per un destí com
nosaltres que estem doblant altres destins
catalans. Alguns fins i tot són obsolets i estan donant mala imatge a la resta.
La valoració d’aquesta temporada turística, la dóna per bona?
No del tot. Aquest 2014 vam tenir un fi de
temporada d’hivern excepcional; una Setmana Santa, uns mesos de maig i juny molt
bons, però després, arran de la climatologia
tan variable que va fer a l’estiu, els mesos de
juliol i agost van ser complicats en termes
d’ocupació i despesa turística. A destacar
que els mesos de setembre i inclús octubre
han estat bons i que s’ha recuperat ocupació
turística a la demarcació.
Vull insistir en que el que hem de millorar és
la despesa del turista perquè els hotels els
hem tingut a bon rendiment però el sector
de la restauració ha patit força.
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Es presenta bé la temporada d’hivern al
Pirineu?
Tant de bo repetíssim les estadístiques de
l’any passat. Va ser una temporada molt
bona, fins i tot històrica, amb nivells de despesa i d’ocupació molt bons. Cal afegir que
des de la nostra entitat i els agents i empresaris del Pirineu de Girona s’està fent
una promoció específica i regular que ens
ha de raportar resultats a curt termini.

“A Europa, un 70% de la
gent decideix les seves
vacances per Internet”
El gruix del nostre turisme continuarà sent
nacional?
Tenim un volum d’internacional molt important ja, un 40-45% del mercat francès, que
hem mantingut i on estem creixent, estem
incidint en mercats com l’alemany que havíem perdut i que estem recuperant, vam
tenir un increment el 2013 de més d’un 20%
[provinent del mercat alemany] i enguany
podem incrementar en un 10-15% més. En
el mercat britànic estem creixent també; pel
que fa al mercat holandès ens ha anat molt
bé aquest any un altre cop tot i que han vingut tard. L’any vinent incidirem als mercats

nòrdics, que són els que tenen vacances al
maig i juny. A aquestes alçades, l’estratègia
ja la tenim ben estructurada i la prova està
en que anem repetint i millorant resultats.

Un país:
Catalunya

Amb el debat de la independència sobre la
taula, ens ha fallat el turisme d’Espanya?
Hem baixat però no pel debat de la independència sinó per la situació una mica del país,
de l’Estat espanyol, que està prou complicada. A nivell d’operadors turístics mai ha
sortit aquest tema o sigui que en principi tot
segueix igual i la davallada que hem tingut
és perquè la situació econòmica espanyola
és inestable.

Un producte:
El bolet

Les noves tecnologies són bàsiques pel turisme ara? Ens hem acostumat a no anar a
l’agència de viatges i a encarregar les vacances per Internet?
Diversos estudis consideren que a Europa
el 70% dels turistes decideixen les seves
vacances per Internet però hi ha mercats
que encara estan treballant molt a través
d’intermediaris com ara el mercat rus, on
únicament entorn del 20% de visitants fan
la reserva online. Tot depèn dels mercats i
de la implantació, de l’accessibilitat i de l’ús
d’Internet.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona
té molt present les noves tecnologies i per
això realitzem actuacions a través de xarxes
socials i plataformes digitals.

Un viatge:
A Itàlia

Un plat:
Algun de mar i muntanya
Un restaurant:
Sant Pere del Bosc, a Lloret
Un racó de la demarcació de Girona:
Peratallada
Peix o carn:
Carn
Vi o cava:
Vi
Família o amics:
M’encanta la família però també m’agrada molt fer àpats amb amics, i riure i
gaudir de la vida.
Fas 3 àpats al dia?
L’únic que faig més o menys normal és
l’esmorzar. El dinar no saps mai on el fas
i el sopar intento fer-lo a casa però normalment no està massa ben treballat.
Saps cuinar?
Molt poc
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La Recepta

Bagna Cauda
És una recepta ideal i molt fàcil de preparar per a compartir amb família i amb
els amics, amb un bon vi negre a l’hivern
i sense presses. És un símbol d’amistat.
Bagna Cauda significa salsa calenta i és típica de Piemont (Itàlia). Tradicionalment es
preparava amb oli de nou però quan els immigrants piemontesos van arribar a Argentina van substituir l’oli per mantega i nata, ja
que allà aquests productes tenen una qualitat insuperable.

(Salsa Calenta)

Aquesta salsa funciona com una fondue en
cassoles de fang o de ferro. Es pot servir
d’aquesta forma o en cassoletes individuals
amb diferents acompanyants. S’ha de menjar molt calenta, per la qual cosa cal escalfar-la tantes vegades com sigui necessari.

Liliana Amici

Odontòloga

Ingredients

· Oli d’oliva
· 200 g mantega
· 2 anxoves grans o 4 de petites per persona
· 1 cabeça d’all per persona
· 200 g de nata per cuinar per persona
· 2 nous picades per persona

Preparació

Agafem la cabeça d’all i li traiem el brot i es
pica. Es pot cobrir amb oli o llet unes hores
abans per suavitzar-lo. A la cassola es desfà la
mantega (sempre a foc molt suau), es reofega
l’all sense que quedi daurat i s’hi afegeixen les
anxoves picades i les nous. Un cop cuit, s’hi afegeix la nata i s’escalfa fins que comenci a bullir
sense deixar que arribi a fer-ho. Se salteja amb
pebre negre acabat de moldre.
Si es torna molt espès o n’hi ha molt poca
quantitat, per la qual cosa es torna molt concentrat, s’hi pot afegir llet o nata. Si, pel contrari és massa líquida, es dissol una cullerada
de farina i maizena en llet i s’hi barreja per espessir-ho.

Guarnicions

Amb pastes: raviolis, tallarines, tortelinis o macarrons, …
Amb carns: pit de pollastre bullit, botifarra de
perol bullida, ...
Amb verdures tan crues com cuites: cards, cols
de Brussel·les, cols, pastanagues, cebes o pebrots, …
La guarnició estrella són les patates bullides
(amb pell perquè no es trenquin), pa i pa torrat.
*A mi personalment m’agrada més amb guarnicions cuites i calentes.
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El Personatge

André Bonnaure
Expert mundial en foie

“França produeix el 80% del foie gras mundial”
Nascut el 1941 a França, fa més de 20 anys
que viu a Catalunya. Provinent d’una llarga tradició de cuiners francesos, fa un any
i mig que ha obert el seu bloc, divinopato,
que rep 150 visites diàries i que està especialitzat en el foie igual que el seu llibre
Foie Gras (2006).

A Catalunya som tan sensibles com a França amb el foie?
Espanya és el segon consumidor de foie del
món després de França. A Espanya ha agafat
una importància rellevant i, a més, a Catalunya penso que és una zona on es coneix molt
aquest producte. Quan faig classes, les dono
fora de Catalunya on per alguns el foie encara
és un producte exòtic.
Quina és la millor forma de tractar el foie?
Combina de dues maneres: en fred, en terrina, per exemple, o en calent, cuit i menjat
al moment. Jo sóc partidari de quedar-me
amb la senzillesa: foie, sal, pebre i ja està. Si
es menja sol, es pot tallar i menjar a trossos,
mai s’unta, és un pecat perquè no es nota la
consistència que té.

D’on li ve l’interès pel foie?
He nascut al país del foie i he estat en contacte amb el foie des de petit. A partir del
segle passat, 1900, va començar a ser un
producte conegut, amb una producció en
augment, amb la industrialització del producte. Ara França produeix el 80% del foie
gras mundial, 18.000 milions de foie a l’any.
Són dades que obtinc de l’organisme oficial
del foie gras, dades del 2013.

Tot això ho explica al seu llibre sobre el
foie gras?
Sí, és el llibre més important que s’ha escrit
sobre el foie, editat per edicions Montagut,
que són famosos pels llibres de gastronomia. Pesa 3 quilos. Alguns m’han dit que és
la bíblia del foie. A part de receptes també
conté informació científica. Ha estat traduït

“En alguns llocs fora de
Catalunya, el foie encara
és un producte exòtic”

a tres idiomes: espanyol, anglès i francès.
Aquell llibre m’ha obert al món, al reconeixement internacional. Estic considerat com
un dels experts mundials més reconeguts
respecte el foie i l’ànec.
És una realitat, però, que per obtenir el
foie, es maltracta l’ànec?
La polèmica estava una mica calmada però
moltes vegades són els col·lectius vegetarians o defensors dels animals els que la revifen. Jo penso que hi ha animals que pateixen
més però no es parla d’ells, per exemple,
els pollastres industrials que passen tota
la seva vida malament. Els ànecs ho passen
malament els últims 11 dies de la seva vida
perquè la resta són tractats de senyors. Entenc que hi hagi gent que està ofuscada per
aquest sistema i ho respecto però crec que
exageren una mica perquè hem conegut reaccions violentes per combatre aquest tema.
El foie gras és un producte car?
Actualment no perquè per mala sort està
sortint foie molt industrialitzat i de baixa
qualitat. Es pot trobar foie tres vegades més
barat que fa 20 anys.
Quina és la principal diferència entre un foie
de qualitat i un que no?
És molt complicat. Al meu bloc [divinopato],
li puc recomanar un post que es diu “10 trucs
per quedar com un expert en foie gras” que
explica com es pot trobar el foie perfecte.
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Amb encant

Motel Empordà

Des de 1961

Motel Empordà a 5 km de Figueres

Jaume Subirós

ha vist néixer l’hotel i encara avui el dirigeix
“Jo començo a treballar al Motel perquè Josep Mercader va a buscar el meu
pare i li explica que vol posar un cartell molt gran que posi: propera obertura, Motel Empordà, a 5 km de Figueres. Aquell dia li deia al pare
que aquest nen podria venir a casa a ajudar a portar les maletes als
turistes”.
Aleshores Jaume Subirós tenia 11 anys i era el fill petit de la
família. El Motel va obrir el 4 de juny de 1961 i ell hi va començar
a treballar el 24 de juny d’aquell mateix any. Va veure néixer el
Motel i s’hi va quedar.
S’hi va passar tot l’estiu treballant i als 15 anys va entrar a la
cuina. Uns anys més tard, marxaria a fer el servei militar però
el 1972 tornaria a Figueres per tornar a treballar amb el senyor
Mercader al Motel.

T. 972 50 05 62
Av. Salvador Dalí i Domènech, 170
17600 Figueres, Girona
Catalunya (Espanya)
Xef: Jaume Subirós
Director del Restaurant: Albert Subirós
Sommelier: Joan Manté
Obert els 365 dies de l’any
E-mail: info@elmotel.cat
reserves@hotelemporda.com
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“Era una novetat crear un
hotel tal i com l’anomenaven als Estats Units”
“Ha tornat a ser inclòs
entre els 101 Best
Restaurants Around the
World by The Daily Meal”

I per què el nom de Motel?
“Estava a la sortida de Figueres i era una novetat crear un hotel tal i com l’anomenaven
als Estats Units, però la legislació vigent ens va fer canviar el nom. Un motel havia de
tenir cuina a cada habitació, un supermercat a fora, entre d’altres característiques i com
que no ens interessava ho vam haver de canviar a Hotel Empordà. Tot i això, en la cultura
popular ha quedat el nom de Motel”.
El 1974 l’establiment va obtenir una de les primeres estrelles Michelin de la demarcació
però el 2004 “ens la van treure sense saber el perquè”. El restaurant el Motel va esdevenir un lloc gastronòmicament de referència i ha estat descrit sovint com a “santuari de
la cuina catalana”. Va ser el restaurant més preuat de l’escriptor Josep Pla, autor d’El
que hem menjat”. Pla freqüentava l’hotel, tenia amistat i devoció per Mercader i van fer
camí junts durant una temporada.

Figues confitades amb gelat
de mascarpone i gingebre

El passat 4 de novembre, el Motel va tornar a ser inclòs a la llista dels 101 Best
Restaurants Around the World by The
Daily Meal. Obert 365 dies l’any, encara
avui es pot menjar al Motel la mateixa
orada al forn a la pescadora que es feia
el 1961 quan l’establiment va obrir. És
una recepta que va crear el senyor Mercader: peix al forn, amb alls en lloc de
ceba i diversitat de verdures que fan les
delícies del plat.

Llebre royal amb purè de remolatxa
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MOSSEGADES
El col·lectiu gastronòmic cuina de l’empordanet va presentar el taller “l’empordanet, producte en estat pur” al
fòrum gastronòmic de Barcelona.
Quim Casellas, Marc Gascons, Albert Sastregener i Jordi Garrido van representar el
col·lectiu a Barcelona, elaborant un show
cooking on els productes empordanesos
eren protagonistes.

Petits grans hotels de Catalunuya incorpora hotels a dues
de les poblacions turístiques
més demandades de la província de Girona
L’Hotel Llegendes de Girona Catedral de Girona i el Boutique Hotel Casa Granados de
Tossa de Mar s’incorporen a la marca.

Petits Grans Hotels de Catalunya agrupa 41
hotels de menys de 15 habitacions, que ofereixen tot el confort i els serveis, així com un
tracte familiar i proper als seus clients.
Las seva proposta gastronòmica és de gran
nivell, doncs cal destacar que 11 hotels de
la marca estan certificats en l’especialitat
d’Hotel Gastronòmic, promoguda per la Generalitat de Catalunya aquest any 2014.

Aquests establiments s’estenen arreu del
territori català, però tenen especial incidència en les comarques gironines, sumant amb
aquestes dues incorporacions 29 hotels adherits a les marques Costa Brava i Pirineus.
L’Hotel Llegendes de Girona Catedral, és un
hotel amb encant en una casa senyorial, que
entre els anys 304-307 dc, segons tradició,
hi va viure Sant Narcís, Bisbe, Màrtir, Sant i
Patró de Girona. Situat al bell mig del centre
històric de Girona, és un hotel de llegenda
amb la Suite Eros i la Suite Margarita Bonita, que revolucionen l’amor de les parelles
per viure experiències úniques i inoblidables
dins un ambient màgic amb elegància i personalitat pròpia.
El Boutique Hotel Casa Granados és l’antiga
casa de la família d’Enric Granados a la vila
de Tossa de Mar, a 100 metres de la platja i
al costat del casc.

Degusta el menú de sempre
de Can Manolo
Per aquestes festes, vine a degustar
els plats més típics del Nadal
el cordero lechal i el cochinillo
(a l’estil de Burgos)

ASADOR
c/ Pont de la barca, 1 · 17001 Girona
Tel. 972 220 019
EDIFICI CINC
c/ Güell, 58 · 17001 Girona · Tel. 972 099 100
info@canmanolo.com · www.canmanolo

GRAN SOPAR
DE CAP D´ANY

al nostra restaurant el Cinc

Obert cada dia
menys vigília de Nadal i nit de Cap d´any

Dinars i sopars d´empresa
Celebra el Nadal amb les estrelles
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La Vinya

Vins escumosos

Agustí Ensesa

ANALISTA VITIVINÍCOLA

beguda eminentment nadalenca

Durant les festes nadalenques és quan es consumeixen més
quantitat d’ampolles de cava, xampany o altres tipus de vins espumosos. Hi ha marques, com Ana de Codorniu o Carta Nevada
de Freixenet, que produeixen milers d’ampolles de qualitat molt
acceptable i que es poden trobar arreu d’Europa. Hi ha altres
cases, molt més petites, familiars i artesanals com Giro Ribot,
Trobat, Ses Vernes, Rovellats, Torelló, Farré Garriga i d’altres,
de producció molt més reduïda i que tenen una clientela fidel
i addicta i que es troben en el mercat comercialitzades per botigues especialitzades i restaurants que les recomanen per la
seva excel·lent qualitat.

Adjuntem un resum dels cànons establerts i que es compleixen
fidelment per l’obtenció de cava d’excel·lent qualitat. Per a més
informació: www.crcava.es

A Blanes estava ubicada la cava més antiga del país: Mont Ferrant però desgraciadament els seus antics propietaris van decidir vendre la marca i la seva producció s’ha ubicat al Penedès.
El cava, elaborat pel mètode tradicional o champegnoise és un
procés molt acurat que permet convertir el vi anomenat tranquil,
o sigui sense bombolles, en un vi espumós per la seva segona fermentació dins l’ampolla. Els processos d’elaboració estan
regulats per les normes dictades per la Denominació d’Origen
Cava.

En Punta. Ampolles de cava posades de cap per avall després del
procés de decantació de les restes dels llevats.

CÀNONS DE LA D.O. CAVA
Cava. Vi escumós obtingut per segona fermentació dins de l’ampolla Tiratge. Operació de posar el vi dins l’ampolla i afegir-hi els
llevats que han de provocar la segona fermentació.
En Rima. Forma de col·locar les ampolles de la cava, cap-i-culades, durant la seva criança.

“Degorjat”. Operació de treure el tap de tiratge, eliminar les restes de llevats i posar el tap de suro, fixat amb un morrió de filferro.
Antigament aquesta decantació es feia a mà fent voltar l’ampolla
un quart de volta cada dia. Actualment ho fa una màquina que fa
rotar lentament 500 ampolles.
Denominació dels caves
segons contingut de sucre
Màxim de grams per litre
Brut Nature
Extra Brut
Brut
Extra Sec
Sec
Semi Sec
Dolç

3 (no afegit)
6
12
de 12 a 17
de 17 a 32
de 32 a 50
més de 50

Tipus de cava segons
la seva criança.
Mínim de mesos en rima
Cava
Reserva
Gran reserva

Capacitat de les ampolles
Mitja ampolla
Standard
Magnum
Doble magnum

També fem regals a mida!

Visita la nostra botiga de Nadal
Carrer Emili Grahit, cantonada Cor de Maria
GIRONA · Tel. 657 967 554

9
15
30

37,5 cl
75 cl
150 cl
300 cl
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La Recepta Dolça

Pa de pessíc
amb xocolata

Lluís Blanch

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

Elaboració
Per començar barregem la mantega i el
sucre i hi afegim els rovells d’ou seguit de
la xocolata prèviament desfeta. També hi
afegim la farina i la pols d’ametlla, finalment les clares d’ou muntades a punt de
neu amb el sucre. Coem 30 minuts a 180
graus. Posem cacau per sobre i ho acompanyem amb melmelada.

Història
Ingredients
175 g de mantega
175 g de sucre
7 rovells d’ou
175 g de xocolata
70 % de cacau
100 g de farina
50 g de pols d’ametlla
7 clares d’ou
50 g de sucre
Melmelada de préssec

El pa de pessic és un tipus de coca de
pasta lleugera i esponjada feta bàsicament de farina, ous i sucre, perfumada
amb ratlladura de llimona o de taronja,
pols de canyella o d’algun licor. Se’n poden fer de diferents, de fruites seques, de
xocolata, d’anís...
La història ens explica que era un pa que
s’oferia després de l’ofici de la Festa Patronal de la ciutat però com que era tan
bo en feien petites pessigades abans de
l’oferiment. D’aquí prové el nom de pa de
pessic.
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El Formatge

El Formatge III
El formatge a la Península ha experimentat
en pocs anys un gran protagonisme dins
del món de la gastronomia del país. És
molt atractiu contemplar les vitrines
expositores dels formatges en qualsevol
botiga especialitzada en aquest producte.
Les grans superfícies en els seus racons
del gourmet, se’n vanaglorien de la
varietat i qualitat, fins i tot a les botigues
de barri, tenen un petit expositor dedicat
al formatge. Tota aquesta oferta comercial
ha contribuït a que els clients demanin
més varietat.
Les zones de la Península amb més
tradició formatgera, com són el nord i
Catalunya, han deixat de produir per a
una clientela local i els seus productes
els trobem en qualsevol punt d’Espanya
perfectament comercialitzats.
Dins d’aquesta evolució comercial i de
consum, Catalunya ha estat sempre a
la vanguarda en varietat i qualitat del
formatge.
Els mestres formatgers catalans, han
estat requerits en moltes ocasions en
diverses zones de la Península com
assessors d’empreses de la branca
lletera, fomentant noves especialitats i
ajudant a treure a la llum fòrmules quasi
oblidades.

Vicenç Andreu

Seguidament, comentarem alguns dels formatges catalans de major tradició, resseyant
algunes de les seves característiques:

Blau d’Osona
Artesanal, s’elabora durant tot l’any.
Formatge curat durant diversos mesos, de
pasta tova, produït a partir de llet de vaca
crua o pasteuritzada. De florit verd blavós i
pasta untuosa groguenca. El sabor és directe,
penetrant, persistent i mantegós, l’aroma
punyent i saturada.

Vall d’Aran
Elaborat amb llet de vaca, de pasta premsada
i té forma de disc aplanat. De pasta i textura
compacta, és un excel·lent formatge de taula,
pel seu sabor fi i suau.

Llívia
S’elabora amb llet de vaca. De pasta de color
groguenc clar, amb petits forats a la massa.
Cremós i sabor intens.

Formatge del Montsec
Elaborat al poble de Clua (Lleida). També
se’l coneix amb el nom de formatge cendrat.
Elaborat amb llet de cabra, mitja curació,
sabor molt particular, lleugerament àcid i
salat, molt cremós, amb aroma i gust molt
pronunciats degut a la seva fermentació.

Musser Lleida - Formatge a l’oli
Elaborat amb llet de cabra, són formatges
petits i conservats en oli d’oliva, en algunes
ocasions se li afegeixen espècies o herbes per
a macerar-lo durant la conservació adquirint
aleshores un sabor més picant i cremós.

Formatge de Tupí
Produït en els Pirineus de Lleida i Girona.
Formatge fermentat de mitja i llarga curació.
Elaborat amb llet d’ovella, cabra, vaca,
quallada i formatge vell d’ovella. De sabor fort,
picant, agressiu, de pasta suau i untuosa.

Formatge de drap
La gasa utilitzada per a modelar-lo li dóna
el nom. Elaborat a la zona dels Pirineus de
Girona i del Ripollès, amb llet de vaca o cabra
pasteuritzada, de sabor mantegós i lleuger.

Formatge d’Ossera
Produït a la Vall de la Vansa (Lleida). Formatge
tendre i curat, de llet de vaca crua, de sabor
intens, gras i fundent al paladar. Considerat el
millor formatge de cabra no sols a Catalunya,
sino també a Espanya. De producció molt
reduïda.

Formatge de la Garrotxa
Elaborat amb llet de cabra. També anomenat
formatge de pell florida. De sabor suau i
lleugerament dolç-àcid, cremós amb aroma a
avellana.
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Molt Personal

Pablo Machín

Entrenador del Girona FC

“El Girona m’ha donat l’oportunitat de sortir fora de casa!”
Pablo Machín assegura que “el Girona m’ha donat l’oportunitat de sortir fora de casa”, després de dirigir i jugar
al Numància en pràcticament totes les categories. Explica que “de petit és molt fàcil fer una porteria amb dues
pedres i posar-se a jugar a futbol tot i que sempre m’han agradat molt tots els esports”.
Nascut a Gómara (Soria), es va posar al capdavant de l’equip l’any passat i diu que a Girona ha
descobert la botifarra de perol i alguns restaurants on va sovint. No acostuma a cuinar molt
però el seus plats preferits són la fideuà i les costelles de porc fetes al forn.
Si viatgem a Sòria ens recomana provar la carn, “que és boníssima”, però ens aconsella que
primer fem un bon guisat.

Costelles de porc a la soriana
Ingredients
· 1 tira de costelles de porc d’uns 3 kg
· patates
· 1 vas d’oli d’oliva
· 1 cabeça d’alls
· 1 ceba

· 1 vas de vi blanc
· 2 cullerades de grassa de porc
· herbes aromàtiques
· 1 vas de vinagre
· una pastilla d’Avecrem

Elaboració
Tallem les patates d’un dit d’amplada i més o menys la mateixa quantitat
de ceba. Agafem una safata de forn, l’untem amb la grassa de porc i hi
posem les patates i la ceba en forma de llit.
Per altra banda, agafem un morter, hi posem l’oli, el vinagre i la pastilla
d’Avecrem. Hi afegim els alls, el vi i ho triturem tot fins que n’obtinguem
una salsa per regar les costelles perquè agafin gust. També hi barregem
les herbes aromàtiques.
Afegim sal a les patates, a la ceba i a les costelles i posem aquestes dins la
safata, sobre el llit de patata i ceba.
Amb una cullera, untem les costelles de grassa i hi llancem una mica de la
salsa feta amb el morter. Ho posem al forn, prèviament escalfat a 220 graus.
Després d’uns 20 o 30 minuts, girem les costelles i les tornem a untar
amb grassa de porc i hi tornem a llençar la salsa pel damunt.
Ho deixem que s’acabi de coure i ja estarà llest.

Cuinat des de
l´Aula Gastronòmica
del Mercat del Lleó
70 anys

i ara també obert divendres tarda
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Les Cuineres de Sils

Més de 25 anys cuidant
la història gastronòmica
El col·lectiu té l’origen en les “iaies” de Sils
i ha passat de les 18 dones inicials a més d’un centenar
“El projecte arrancava amb
un objectiu inequívoc:
recordar què menjaven els
nostres avantpassats”
La Cuina a Sils és un col·lectiu que va néixer a començament dels anys 90 amb el
propòsit de recuperar i preservar el ric
patrimoni gastronòmic de Sils, un municipi caracteritzat per una reculada tradició
culinària, que resta en la memòria dels
avis i àvies. El projecte arrancava amb un
objectiu inequívoc: girar els ulls a la història i recordar què menjaven els nostres
avantpassats; com cuinaven; quines possibilitats oferien l’hort, el camp i la vinya,
les carns i els peixos, els cargols, les fruites, els bolets…; maneres d’amanir, de fer
conserva o licor, de cuinar cada dia i d’ensortir-se’n de mil situacions; costums
rurals antics, que es perden i que calia
deixar fixats.
El col·lectiu està constituït, bàsicament,
per dones, que tenen el seu nucli originari
en les populars “iaies” de Sils (de les 18
inicials han passat al centenar llarg actualment), persones que amb el seu conei-

xement, après per tradició oral de generació en generació, aporten una múltiple i
variada gamma de saviesa popular.

qual cosa ningú sap amb antelació què
menjarà.

Un dels esdeveniments més populars
que organitza el col·lectiu són els Sopars
Gastronòmics, cada mes de juliol a Sils.
Són sopars populars on cada una de les
cuineres fa una cassola per a sis persones. La diversitat de les cassoles és absoluta i se sortegen per taules, amb la

“Un dels esdeveniments
més populars són els
Sopars Gastronòmics, cada
mes de juliol a Sils”
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MOSSEGADES
Societat gastronòmica
El Bull Negre

Celebra el teu dinar o sopar de colla a la
societat, només per 5 euros per persona.
Gaudeix de tots els avantatges.
I per Cap d’any... sopar revetlla amb Ball
per només 50 euros tot inclòs.
Local social antic restaurant Can Closes
Porqueres.
Telèfon informació 607 400 813

Firatast

Un any més s’ha celebrat el Firatast amb
un èxit important de gent i d’expositors.
Una fira diferent ja que, a part de conèixer
productes, ens dóna l’oportunitat de poder-los degustar. Girona Gastronòmica, un
any més, ha col.laborat al concurs de truites per on han passat tuitaires i famosos.
A més, diumenge es va fer un concurs de
patates braves que va guanyar l’Aleix Davant del restaurant Cook24. En el proper
número de Girona Gastronòmica ens en
farem ressò de forma més important.

Llibre sobre
els millors 100 vins

Tercera edició de “Los 100 mejores vinos
por menos de 10€”, un llibre senzill i lúdic
que cada any selecciona 100 noves joies
escollides per Alicia Estrada, especialista
en comercialització i comunicació del vi i
de l’enoturisme. A més, el llibre inclou 30
cupons per a visites i degustacions en bodegues seleccionades.

EscapadaCatalunya
Portal de Turisme Rural i Apartaments Turístics

Presentació nou oli
DOP Oli de l’Empordà

Els productors de la DOP Oli de l’Empordà
presentaran l’oli nou provinent de la collita
2014 a la Rambla de Girona, el proper dissabte 13 de desembre de 10 a 14. A més de
tastar els olis dels trulls empordanesos, el
públic podrà participar en un joc solidari a
favor del Banc dels Aliments. La DOP Oli de
l’Empordà destinarà 100 litres d’oli al Banc
dels Aliments mitjançant un joc de llançament d’olives en què podran participar els
qui s’acostin a la carpa de la Rambla. Com
ja ve sent habitual en les darreres edicions
els restaurants de Girona Bons Fogons se
sumen a la iniciativa de donar a conèixer
l’oli de la DOP Oli de l’Empordà. Per aquest
motiu al llarg del desembre els restaurants
adherits a aquest col·lectiu gastronòmic
(Cal Ros, Duc de l’Obac, El Celler de Can
Roca, La Banyeta, La Calèndula, La Riera
de Sant Martí Vell, Massana, Occi i EGG)
disposaran d’aquest oli a les seves taules. Paral·lelament el Gremi de Flequers
Artesans de Girona aportarà el seu Pa de
Tramuntana al tast d’oli.

El millor Portal de
Cases Rurals i Apartaments Turístics de Catalunya
on podràs aconseguir el teu allotjament a mida

Vols escapar-te amb la família,
amb els amics,
muntar una trobada,
sortir de cap de setmana?

Reserva la teva Escapada a www.escapadacatalunya.com
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Restaurant

La Brasa de Quart
Carretera Girona-Sant Feliu, km. 3,3 · La Creueta (Girona)

Tel. 972 468 928

Bones
Festes!
Sopars i dinars familiars
Sopars de nadal a partir de 17 euros
Podeu escollir entre els nostres menús
o us preparem el menú que vosaltres volgueu.
· Dia 24 i 31 de desembre, obert migdia
· Dia 1 i dia de reis també tenim obert

JA TENIM CALÇOTS!
2015 Nova carta i nova imatge!
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Reobertura

La nova LLesca, a Girona
Restaurant amb tradició familiar

Un dels restaurants més clàssics de Girona
ha obert després d’un parèntesi al primer
pis del nº 90 de Pedret. El restaurant La
Nova Llesca. Reformat, acollidor, tradicional i familiar de la mà d’en Joel Cabarroques, i dels seus fills Aleix i Lisard, i de la
Laura, que van créixer entre el xup-xup de
l’antic Can Closes de Puigarnol. Ara us volen oferir un lloc diferent on menjar creient
en els bons productors, pagesos, productes
frescos i de proximitat i de km 0, que són la
base del nostre rebost a l’abast de tothom.
Hortalisses, verdures, ous, cereals, carns i
peixos a partir dels quals ens posem a jugar amb les paelles i cassoles buscant, amb
senzillesa, la màxima riquesa al paladar.
Amb amanides, sopes, pasta, uns bons embotits... una bona carn a l’autèntica brasa i
cada dia fent un guisat de pagès com ens va
ensenyar la iaia Carme d’anys perduts, volem fer reviure gustos i olors autèntics. Sense oblidar-se de tenir un bon pa cuit amb
llenya i un porró de vi de bóta.

Els menús
Menú Simpàtic a 20E

Alguns plats de la carta
Cistell d’embotits curats de matança pròpia

Menú Intel·ligent a 25E

Mongetes de Sta. Pau amb botifarra de perol
i arengada

Menú Elegant a 28E
per grupets i colles

Patates rosses amb ous estrellats

El Menú del Cuiner a 23E
per a qualsevol taula

Escudella amb pilota

Botifarra dolça amb poma
Espaguetis de tinta de calamars
amb carbassa, ceba i crema de llet
Costella de porc ibèric a la brasa
Entrecot de vedella reposada a la brasa
Melós de vedella amb ceps

c/ de Pedret, 90 · Girona
T. 972 218 354 o 607 400 813
restaurantlanovallesca@gmail.com
Facebook La Nova Llesca

Ànec de corral rostit amb salsafins
Orada a la brasa

La capacitat del restaurant és per a uns 55
comensals, repartits en petits menjadors
acollidors. El grup més gran per poder acollir és de 30 persones. També tenim una
sala amb foc a terra i pantalla de televisió i
la TAULA de la CUINA on compartir seient
amb altres amics tot menjant i xerrant.
La Nova Llesca està feta amb la idea d’engrescar i d’anar a fer un bon tiberi on el consell del cuiner i els cambrers ha de ser bàsic
i on el vostre dilema no sigui pensar en el
que menjaré, sinó en el que gaudiré.
Us esperem, bon profit!
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MOSSEGADES
Girona 10, del 23 al 25 de gener

Nova edició del Girona 10, enguany sumant-t’hi un dia més, el divendres. La seu central de l’esdeveniment serà el Mercat del Lleó
de Girona on es muntarà un escenari on s’hi podrà veure una mostra representativa de tots els festivals i concerts que es faran a Girona durant tot l’any. A més, es preveu la organització d’una cursa
esportiva benèfica i nocturna a càrrec d’Esports Parra que tindrà
lloc dissabte i la presència d’un globus aeroestàtic a la Copa que
oferirà boniques vistes de la ciutat. A més, dissabte i diumenge tots
els bars i restaurants amb terrassa adherits al Girona 10 oferiran el
Vermut 10, és a dir, un vermut per 10 euros.

30è aniversari de la mostra
gastronòmica de la Garrotxa

Fa 30 anys des de l’Associació d’Hostalatge va sortir la iniciativa de
portar a terme una mostra culinària que reunís diferents restaurants de la comarca en un mateix espai, i que cadascun d’ells oferís
un plat als assistents. Va néixer així la 1a Mostra Gastronòmica de
la Garrotxa que es va celebrar al pavelló municipal d’esports, després amb els anys va anar canviant d’ubicació, Restaurant Can Xel,
Restaurant La Deu, Sala El Torín i aquest any, al Restaurant Les
Cols d’Olot. La creació de la Mostra va servir com a embrió d’altres
accions com la creació del col·lectiu Cuina Volcànica, que aquest
any celebra el seu 20è aniversari, com a fet més important però
també va ser l’impuls per crear noves campanyes, com la Ruta de
les Tapes o la Ruta del Vi de les DO catalanes.

Mercagirona promou
el consum d’hortalisses i fruita

El cuiner i divulgador Pep Nogué serà l’encarregat, un any més, de
conduir la tercera edició del taller de truites Entruita’t, el proper
dissabte 13 de desembre de 17 a 22h a la Rambla de Girona. Nogué
portarà a terme un taller d’elaboració de truites salades amb hortalisses i truites dolces amb fruites. L’objectiu és promoure el consum saludable de fruites i hortalisses entre els vianants en aquest
any que Mercagirona celebra el 30è aniversari. L’any passat es van
fer prop de 500 truites.

Campllong amb la
Marató de TV3

El dissabte dia 6 de desembre tindrà lloc el VIII TAST DE VINS:
“Menú festiu Low Cost amb maridatge de vins i caves del país per la
Marató de TV3” i el cap de setmana del 13-14 de desembre s’organitzaran diferents activitats adreçades a grans i petits. Així mateix,
es farà un Tast Solidari amb la idea, enguany, proposada pel Sr.
Eduard Solà, Sumiller de Vins i Licors Grau de Palafrugell, amb la
col·laboració d’en David Bou, l’Òscar Gil i la Montse Funosas. La
idea és fer un tast, maridatge, un tast taller de forma original, divertida, per demostrar com elaborar un menú “Low Cost” per aquestes dates amb el maridatge amb vins i caves catalans amb bona
relació qualitat/preu. Una experiència per no perdre’s, un plaer pels
sentits i un bon fi per una millor causa, amb la col·laboració del
Restaurant Can Xiquet de Campllong.
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Projecte al Trueta

Durant la hospitalització...
Una píndola per a l’alimentació

Estudiants de Medicina i Infermeria voluntaris pinten
la tercera planta de pediatria amb els principals grups d’aliments

Durant el darrer curs escolar 2013-2014
l’Hospital Josep Trueta de Girona ha acollit
un projecte per sensibilitzar nens i famílies
de la importància de seguir una alimentació
equilibrada per millorar la salut. S’han fet
diverses activitats entre les quals pintar les
11 habitacions de la planta de pediatria per
tal de crear un clima que doni importància
als principals grups d’aliments i així contribuir, al mateix temps, a millorar l’aspecte
visual de les habitacions. A les portes i parets s’hi poden trobar dibuixos de pa, blat o
peixos entre altres aliments importants per
una dieta equilibrada. Els murals han anat a
càrrec d’estudiants de Medicina i Infermeria
de la Universitat de Girona que, amb la gentilesa d’Hiperdecoració, van estar-hi pintant
durant una setmana pràcticament tot el di-

“A les portes i parets s’hi
poden trobar dibuixos de
pa, blat o peixos entre
altres aliments importants
per una dieta equilibrada”
aper tal de retornar a la normalitat la planta de pediatria ja que durant els treballs de
millora es va haver de traslladar a un altre
espai.
A part d’això, durant tot el curs, dues dietistes de la Unitat de Dietètica i Nutrició de
l’hospital han fet xerrades i tallers educatius
cada dilluns a la Ciberaula. Bàsicament s’ha
donat a conèixer quina és l’alimentació saludable, s’ha ensenyat als nens i nenes la
importància d’un bon esmorzar, també s’ha
fomentat el consum d’aliments tradicionals
i de temporada i s’ha explicat la importància
de no abusar d’aliments o begudes rics en
sucre. A més, la professora responsable de
l’aula hospitalària ha reforçat els continguts

apresos amb activitats complementàries
durant les estades dels nens a l’aula. Xaropclown, l’associació de pallassos voluntaris
del centre hospitalari i Creu Roja Joventut
també han participat en el projecte amb suport als tallers i xerrades.
D’altra banda, també s’han editat vídeos
amb la col·laboració de Dipsalut, relacionats amb l’alimentació saludable adreçats
a la població infantil per emetre en el canal
intern de televisió del Trueta. La finalitat és
reforçar els continguts apresos i també donar a conèixer els principals trets d’una alimentació saludable als nens i nenes que per
les seves condicions no es puguin desplaçar
a l’aula hospitalària de pediatria.
El projecte, que va finalitzar el juny passat,
ha estat molt ben valorat per nens i pares
en relació a les xerrades educatives. També

els nens hospitalitzats i les seves famílies
han valorat de forma molt positiva la nova
decoració del servei de pediatria de l’hospital que mostra en cada habitació un grup
d’aliments important per la nostra alimentació, fomentant dia a dia l’alimentació sana
i equilibrada.
El Josep Trueta ha estat l’únic hospital de
les comarques gironines on s’ha dut a terme aquest projecte. Els centres sanitaris, a
més d’atendre persones amb malalties agudes i cròniques participen en la promoció
de la salut de la població, coordinadament
amb la resta de serveis assistencials, atès
que aquesta és una de les formes de treball
que es considera més eficient per millorar
la salut i reduir l’augment dels problemes
de salut més freqüents en la nostra societat,
molts d’ells relacionats amb l’alimentació,
com ara el sobrepès i l’obesitat.
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Aquesta intervenció educativa per
“El Josep Trueta ha estat
a la salut neix de
l’únic hospital de les
la Comissió de
Promoció de la
comarques gironines on
Salut de l’Hospital Josep Trueta i
s’ha dut a terme aquest
del Departament
projecte”
d’Ensenyament
mitjançant l’aula
hospitalària
del
centre. Així mateix, el Grup de Treball sobre Promoció de la Salut de la Infància
i l’Adolescència en els Hospitals i Serveis de Salut ha establert els
principis i criteris en promoció de la salut per als nens i adolescents
que estan hospitalitzats en el Reglament Sanitari Internacional de
la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Organització Mundial de la
Salut.
A més, aquest projecte ha estat possible gràcies a Lluís Mayol, cap
de pediatria de l’Hospital Josep Trueta de Girona, a Assunció Picart,
supervisora del servei de pediatria, a Rosa Suñer del Grup de Treball de Promoció de la Salut, a Pilar Lahoz, mestre de l’aula hospitalària, i a Tiziana Martín, estudiant de medecina i coordinadora del
grup de pintura i Jordi Mallar de l’empresa Hiperdecoració que hi
ha posat tota la pintura entre molta altra gent.
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GUIA GASTRONÒMICA

Noray

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

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada;
Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que
introdueix els productes quan estan en el seu
moment òptim. Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir d’una gran vetllada a les vores del canal més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu; la seva satisfacció.

El Celler de Can Serra

T. 902 473 408
609 301 115
Sant Mori, 17
Empuriabrava (Girona)
elcellerdecanserra@hotmail.com

Menú diari 9,27 E / Menú de mercat dissabte
15 E / Menú del celler 22,50 E / Menú de temporada 24 E
En tots els menús hi entren les postres, el pa, vi
aigua i el servei. Peixos i mariscs de la badia de
Roses. Carns i verdures de l’Empordà. Suquet
de rap, paella i arrossos, chuletón d’un quilo a
la brasa.
Colles, grups, batejos, comunions...
Especialitat en carns i peixos a la brasa.

Ca la Maria

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

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

El Trull d’en Francesc

T. 972 56 90 27
Placeta de l’Oli, 1
17723 Boadella d’Empordà (Girona)
info@trull-boadella.com
www.trull-boadella.com

El Trull d’en Francesc disposa d’una gran varietat de plats, que no deixaran indiferents els
paladars més exigents, essent 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.

La Taverna de l’Abat

T. 972 219 704
Pl. Santa Llúcia, 6
Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernadelabat.com

Situat en ple barri vell gironí, 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 E tot inclòs, menú de
nit a 16,50 E, beguda a part, menú caps de setmana
migdia 12,50 E 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. Per
aquestes festes dinars i sopars familiars i d’empresa.
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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 E i
un altre, a 22,50 E IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 E 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.
Obert tots els dies de Nadal i per la nit de cap
d’any Gran sopar!

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

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 més de 3.000 aus a plena natura.

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

Obert al migdia de dimecres a diumenge.

Can Valls
T. 972MENJA’T
420 913 EL CINE
Pitu Anaya1
c/ Escoles,
PERIODISTA
Sant Martí Sapresa
17441 Brunyola (Girona)
Dimarts tancat
www.canvallsrestaurant.com

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
13 h. Dinars de 13 a 16 hores de dilluns a diumenge. Sopars de 20 a 23 h, dijous, divendres
i dissabtes.

EL SECRET:
CUINAR AMB MOLT D’AMOR
La Brasa

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.

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

COM AIGUA PER A XOCOLATA
PAÍS: MÈXIC

ESTRENA: 2004
ALFONSO ARAU
El Restaurant la Brasa
deDIRECTOR:
Riudarenes
és un
PRODUCTOR: ALFONSO ARAU GUIÓ: LAURA
ESQUIVEL MÚSICA: LEO BROUWER
FOTOGRAFIA: Amb
dels clàssics de la gastronomia
gironina.
STEVEN BERNSTEIN I EMMANUEL LUBEZKI
CAVAZOS, MARCO
plats abundants i deREPARTIMENT:
gran LUMI
qualitat
i amb una
LEONARDI, REGINA TORNÉ, ADA CARRASCO
carta molt àmplia deSINOPSI
cuina tradicional catalad’amor ambientada a Mèxic l’any 1910. Mamá
na: guisats, platillos, Història
canelons,
les
patates
Elena
viu en un ranxo amb les
seves tres
filles, Rosaura, amb
Gertrudis i Tita. La tradició familiar diu que la filla petita,
allioli a la brasa, l’arengada
la
ha de cuidar a la seva marea
fins els
últims brasa
dies de la seva amb
vida.
mongetes, cargols, anques
decompletament
granota,
el rosEl jove Pedro i Tita estan
enamorats però
la mare no aprova aquesta relació i li demana que es
tit d’ànec, conill i bolets
També
casi amb lade
gran detemporada.
les tres filles. Tita, viurà un calvari
durant la resta de la seva vida.
disposa d’un acollidor celler. Obert cada dia al
migdia, els dilluns també.

HG00002224

Joan Vicens

PLATS CUINATS JOAN VICENS
Obert cada dia de 8 a 17 hores
32 anys alObert
vostredeservei
Divendres
i dissabtes fins
hores
dimarts
a diumenge
dea les
8 20
a 17
hores.

Festes de nadal obert tots els dies inclòs el 25
Rostisseria i càtering
de desembre i l’1 de gener.
Restaurant deUs
menjars
per emportar
preparem
menús o plats al vostre gust o
972 909 012
preu. més surtit de plats
T. 972 909685
012
685 322 201 Nova ampliació,
322/ 201
Pressupost amb menús de colles.
Av. de França, 183 Cuinem per vosaltres
Avinguda de França, 183

Sarrià
Ter (Girona)
Sarrià
dede Ter
(Girona)
info@joanvicens.com
www.joanvicens.com
info@joanvicens.com
www.joanvicens.com
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Ofertes setmanals

No et passis hores a la cuina nosaltres cuinem
el plat que vulguis per tu!

Botiga amb embotits, vins caves aperitius,
postres i gelats

42 | www.gironagastronomica.cat

www.gironagastronomica.cat | 43

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

44 | www.gironagastronomica.cat

